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رقابت هاى انتخاباِت رياست جمهورى آغاز 
باور  اين  به  هم چنان  تحليل گران  و  شده 
جزم  را  خود  عزمِ  كرزى  آقاى  كه  استند 
و  كند  نامزدان حمايت  از  يكى  از  تا  كرده 
تمام امكانات و ظرفيت هاى دولتى را به كار 
اندازد تا نامزدِ مورد نظرش از ميدان پيروز 
كه  مى كنند  استدالل  امور  آگاهاِن  به درآيد. 
پس  خود  آيندة  از  به شدت  رييس جمهور 
اين  و  مى هراسد  قدرت  از  رفتن  كنار  از 
هراس، او را وادار به هر كارى در جرياِن 

انتخابات خواهد كرد. 
شبحى در ارگ رياست جمهورى سرگردان 
حزب  مانفيسِت  آغازِ  شبِح  اين  اما  است، 
كمونيست نيست. اين شبح، شبِح كمونيسم 
كه به گفتة ماركس در اروپا سرگردان بود 
ندارد.  آن  با  سنخيتى  هيچ  و  نيست  نيز 
كه  است  هراس  و  ترس  شبِح  شبح،  اين 
ارگ نشينان را در پايان زماِن كارى شان فرا 
گرفته است. اين شبِح ترس از آينده است 
كه آقاى كرزى را به خود دچار كرده است. 
در  قدرت مندان  كه  شنيده ايم  كرات  به 
انواع  دچار  قدرت،  دادن  دست  از  آستانة 
از  مى شوند،  روان پريشى ها  و  روان نژدى ها 
پارانويا گرفته تا شيزوفرنى و اسكيزوفرنى. 
چند  به  كرزى  آقاى  كه  مى كنم  گمان  من 
نوع از اين بيمارى ها دچار شده است. آقاى 
كرزى و برخى نزديكان او، بايد خود را در 
يكى از سفرهاى آينده چك اپ كنند؛ چون 
يقين دارم كه بيمارى يى كه در ارگ شيوع 
مى بود،  اگر  نيست.  آن  سادة  نوع  از  يافته، 
مخالِف  اين گونه  حرف هايى  كرزى  آقاى 

عرِف ديپلماتيك بر زبان نمى آورد. 
خوددارِى  دليل  كه  مى گويد  كرزى  آقاى 
امريكا،  با  دوجانبه  توافق نامة  امضاى  از  او 
صلح  تأمين  در  كشور  اين  صداقِت  عدم 
در افغانستان است. البته اين حرِف تازه يى 
مخالف  جريان هاى  تمام  و  طالبان  نيست. 
امريكا، اين سخن را مى گويند. ولى معلوم 
نيست كه آقاى كرزى از چه پايگاهى اين 
مخالفان  چون  مى آورد.  زبان  به  را  سخن 
اسالمى  بنيادگرايان  تنها  جهان،  در  امريكا 
پيش  ماركسيست ها  نيستند.  غيراسالمى  و 
جهان  دشمِن  را  امريكا  كرزى،  آقاى  از 
دانسته اند و به اين باور اند كه تا سلطة نظام 
جهان  دارد،  وجود  صنعتى  سرمايه دارى 
روى خوش نخواهد ديد. من نمى دانم كه 
ديدگاه ها  اين  از  كدام يك  به  كرزى  آقاى 
يكى  اين،  از  پيش  او  چون  است؛  پيوسته 
و  سرمايه دارى  سرسخِت  مدافعاِن  از 

ليبرال دموكراسى بود. 

با  نتوانسته ام  هرگز  فكرى،  داليل  به  من 
ناسازگارِى  ولى  بيايم،  كنار  سرمايه دارى 
كه  روزهايى  در  است.  ديگر  نوعى  از  من 
وال استريت  در  امريكا  عليه  اعتراضات 
اين  از  بخشى  را  خود  من  داشت،  جريان 
جريان مى ديدم، ولى هرگز نديدم كه آقاى 
كرزى حتا به وال استريت فكر هم كرده باشد. 
سياست مدارى  كه  داده  نشان  كرزى  آقاى 
گاهى  او  است.  نابه هنگام  حتا  و  كم تجربه 
با چيزى كه مخالِف منافعش باشد مخالف 
را  جهان  كه  ديگر  چيزى  با  ولى  است، 
تهديد مى كند همنواست. او سياست مدارى 
دمدمى مزاج است كه نه ايديولوژى دارد و 
نه تفكر سياسى. اى كاش او مخالفِت خود 
با امريكا و غرب را تيوريزه مى كرد. اگر او 
اين كار را بلد نيست كه بدون شك هم بلد 
توانايى  كه  ارگ  در  افرادى  نيست؛ هستند 

چنين كارى را دارند. 
سِر  بر  امريكا  با  كرزى  آقاى  مخالفِت  ُكِل 
امضاى سند امنيتى، اين است كه اين كشور 
ناراضِى  برادران  آن،  امضاى  از  پيش  بايد 
امضاى  از  پيش  كند.  قدرت  وارد  را  وى 
بفهماند كه  افغانستان  به مردم  امنيتى،  سند 
او عبدالرحمن خان ثانى و ثالث نيست. در 
يك  دچار  كرزى  آقاى  همين جا  كه  حالى 
نمى داند  او  مى شود.  سياسى  بزرِگ  خبط 
كه شرايط او با عبدالرحمن خان از زمين تا 
آسمان متفاوت است. او در قرن بيست ويك 
جهانى  مناسبات  كه  مى كند  زنده گى 
دگرديس شده است، ولى عبدالرحمن خان 
در قرن نوزده زنده گى مى كرد كه چيزى به 

نام امپراتورى بريتانيا وجود داشت. 
از سوى ديگر، آقاى كرزى دغدغة امضاى 
كودكان،  دغدغة  ولى  دارد  را  امنيتى  سند 
پيرزنان و غيرنظامياِن كشور را كه به وسيلة 
ندارد.  مى شوند،  كشته  او  طالِب  برادران 
مسبب  زندان ها،  از  شده  رها  طالباِن  مگر 
بايد  او  مسلمًا  نيستند.  غيرنظامى  ده ها  قتِل 
نسبت به اين مسايل در افعانستان پاسخ گو 

و هراسان باشد. 
اصلى  بين المللى،  روابط  و  سياست  در 
وجود دارد كه اگر اين اصل را آقاى كرزى 
نمى داند، بدون شك مشاور شوراى امنيِت 
كه  مى شود  گفته  اصل  اين  در  مى داند.  او 
كشورها روابطى بر اساس تعارض، نفوذ و 
وابسته گى با يك ديگر دارند. شايد  كشورها 
حال  در  جهاِن  چون  همواره  نمى توانند 
كنند،  برابر هم صف آرايى  در  جنگ سرد، 
ابر  برابر  در  افغانستان  مثل  كشورى  آن هم 
قدرتى مثل امريكا. شايد برخى بنيادگرايان 

به آقاى كرزى گفته باشند كه ما مى توانيم 
در برابر غرب و امريكا بايستيم؛ ولى مطمينًا 
اين ديدگاه با واقعيت هاى جهان سازگارى 

ندارد.
 آقاى كرزى در پايان مأموريت خود، دچار 
پارانويا شده و فكر مى كند كه از دست دادن 
از  همان.  مردمى  محاكمة  و  همان  قدرت، 
اين رو او مى خواهد چشم بسته افغانستان را 
به كام اژدهاى سياه و حامياِن منطقه يى آن 
فرو ببرد. اين سياست براى افغانستان، بسيار 
خطرناك است. ما در جهاِن تعامل زنده گى 
مى كنيم و هر كشورى كه بتواند منافع ما را 
با آن سِر سازگارى داشته  بايد  تأمين كند، 

باشيم. 
نيز  اين توهم  از  مى خواهم آقاى كرزى را 
بيرون كنم كه مى گويد امريكايى ها بيشتر از 
ما به توافق نامة امنيتى چشم دوخته اند. هيچ 
نمى كند.  تأييد  را  ديدگاه  اين  سليمى  عقل 
صلح  كليد  اين كه  گفتن  ديگر،  سوى  از 
از روى  امريكايى هاست، سخنى  در دست 
جهانى  و  منطقه يى  مناسباِت  شناخت  عدم 
است. شايد اين كشور نقِش فعال در روند 
صلح داشته باشد، ولى اين طور هم نيست 
صلح  كليد  كند.  معجزه  يك شبه  بتواند  كه 
آن  اين كشور و  اين كه در دست  از  بيشتر 
كشور باشد، در دست خود مردم افغانستان 
است به اين شرط كه مكانيزمى علمى براى 
نام صلح  به  نه شورايى  و  تدوين شود  آن 
راهزنان  جيب  به  را  بادآورده  پول هاى  كه 
نامزداِن  و  نخبه گان  سخنان  مگر  بريزد. 
رياست جمهورى در همايش بزرِگ اجنداى 
ملى كه مختصات صلح افغانى را مشخص 
اگر  است.  نرسيده  ارگ  گوِش  به  كردند، 
كنند  لطف  شده  كه  هم  بار  يك  نرسيده، 
آجنداى ملى را بخوانند تا معضِل كشور را 

به خوبى شناسايى كنند.  
به دليل  كه  مى گويم  به صراحت  پايان،  در 
فكرى و ايديولوژيك، صدبرابِر آقاى كرزى 
مخالِف امريكا و سرمايه دارِى تبليغ شده اش 
هستم؛ ولى منافع و مصالِح افغانستان را نيز 
به خوبى مى شناسم و مى دانم كه تعارض با 
غرب برابر است با سقوط به دامن بنيادگرايى 
امريكا  از  بدتر  بار  هزار  كه  طالبانيسمى  و 
كرزى  آقاى  پس  است.  سرمايه دارى اش  و 
لطفًا مظلوم نمايى نكنيد، چهرة واقعى تان را 
همة مردم افغانستان مى شناسند. مى دانند كه 
امريكايى ها  بركِت  از  كجا  به  و  بوديد  كى 
هم چنان  هستيد  مشتاق  بازهم  و  رسيديد 
سرمايه دارِى  و  غربى ها  درجه اوِل  نوكِر 

جهانى باقى بمانيــد!
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احمد عمران

شبِح ترس در ارِگ رياست جمهورىشبِح ترس در ارِگ رياست جمهورى  

گذشته  روز  رياست جمهورى،  نامزدان  انتخاباتِى  پيكارهاى 
رسمًا آغاز شد و نامزدان برنامه هاى مبارزاتى شان را به گونة 
رقابت هاى  آغاز  از  قبل  روز  يك  اما  كردند.  آغاز  رسمى 
داكتر  انتخاباتِى  كمپاين هاى  اعضاى  از  تن  دو  انتخاباتى، 
عبداهللا عبداهللا در شهر هرات، در نزديكى دفتر ستاد انتخاباتى 
اين نامزد كشته شدند. اين رويداد نشان مى دهد كه نامزدان 
ترس وهراس  از  موجى  ميان  در  رياست جمهورى  انتخابات 
از  كنند.  كمپاين  و  بپردازند  انتخاباتى شان  مبارزات  به  بايد 
اين رو در انتخاباِت پيش رو و مبارزات انتخاباتى، بايد به دو 
نكته به گونة بسيار جدى توجه شود كه يك مورد آن، مربوط 

حكومت و مورد ديگر آن، مربوط نامزدان انتخاباتى است.
حكومت بايد به هر شكل ممكن، امنيِت نامزدان، سـتادها و 
فعاليِن عرصة انتخابات را تأمين كند. اگر حكومت به تأمين 
بدون  آن ها  نكند،  توجه  گونة جدى  به  نامزدان  امنيِت جان 

شك نمى توانند رقابت هاى انتخاباتى شان را سامان دهند.
برگزارِى  خواهان  كرزى  آقاى  آگر  كنونى  شرايط  در 
كشور  امنيتِى  نهادهاى  به  بايد  است،  شفاف  انتخاباِت  يك 
هدايت دهد كه به هر صورِت ممكن امنيت نامزدان تيم هاى 
انتخاباتى و محافِل مبارزاتى را تأمين كنند تا مردم در ساية 
يك امنيت نسبى، به سوى تعييِن سرنوشت شان گام بردارند. 
نيست  شكى  كند،  كوتاهى  زمينه  اين  در  حكومت  اگر  اما 
انتخابات سالم،  برگزار نشدِن يك  كه يگانه مقصِر اصلى در 
شمرده مى شود و يا حتا ممكن است كه خداى ناكرده با از 

بين رفتن يك نامزد، اصًال انتخاباتى برگزار نشود. 
نكتة دوم كه بايد نامزدان رياست جمهورى به آن توجه داشته 
باشند، اراية برنامه هاى شان است. نامزدان بايد در همين شب 
و روزها برنامه هاى كارى شان را به گونة بسيار واضح ارايه 
كنند. زيرا عمده ترين عامِل انگيزه بخش به مردم براى شركت 
نتوانند  نامزدان  اگر  است.  نامزدان  برنامه هاى  انتخابات،  در 
برنامه هاى مفيد و مدون به مردم ارايه كنند، بدون شك مردم 
نيز دل چسپى يى براى راى دادن و زحمت دادن به خودشان 

نخواهند داشت.
انديشه  از  كشور،  جواِن  نسل  به ويژه  افغانستان  مردم  اكنون 
و آگاهِى الزم برخوردار شده اند و مى دانند كه خدمت گزارِ 
سنجيده ترين  و  بهترين  با  كه  شخصى ست  آن ها  حقيقِى 
افغانستان  مردم  است.  شده  رقابت   عرصة  وارد  برنامه ها 
بنياد  بر  را  كنونى  چالش هاى  رفِع  كه  دارند  نياز  زعيمى  به 
برنامه هاى مدون، هدف قرار داده باشد.  خواسِت عمدة مردم 
از نامزدان رياست جمهورى اين است كه در هنگام پيكارهاى 
انتخاباتى شان، سعى نكنند آنان را با شعارهاى پوشالى فريب 
از  افغانستان  نجاِت  براى  كه  بگويند  واضحاً  بلكه  دهند؛ 
و  علمى  راهكارهاِى  و  برنامه ها  چه  فعلى،  نابه سامانى هاى 

عملى يى تدارك ديده اند.
بدون شك نامزدان مى توانند كه در اين مقطع تاريخى، مردم را 
از قوم گرايى به برنامه محورى بكشانند و جغرافياى مبارزاِت 
وسعت  ملى،  كالن  برنامه هاى  به  تمسك  با  را  انتخاباتى 
با  انتخاباتى،  مبارزات  دور  در چند  افغانستان  مردم  بخشند. 
وعده هاى بدون عمل آشنا شده اند و ديگر فريب حرف هاى 
تعهد  انتخابات،  نامزدان  از  مردم  نمى خورند.  را  بى پشتوانه 
زمانى  تعهد  اين  و  مى خواهند  براى خدمت گزارى  صادقانه 
فراهم مى گردد كه وعده ها و برنامه هاى آنان با ضمانت هاى 

علمى و اجرايى همراه شوند.
مردم نمى خواهند كه نامزداِن انتخابات براى اين كشور معجزه 
كنند و يك شبه افغانستان را گلستان سازند. آن ها مى خواهند 
كه نامزداِن رياست جمهورى ضمن داشتِن صداقت و تعهد در 
خدمت گزارى به مردم، با تمسك به يك برنامة كالِن ملى و 
علمى، و با استفاده از تمام ظرفيت ها و منابع موجود داخلى، 
بحران هاى  از  مرحله وار  و  تدريجًا  را  كشور  اين  بكوشند 
دهند.  گذار  مترقى  و  درخشان  آيندة  يك  به سمِت  موجود 
فرصِت  اين  از  بايد  فقط  است،  شدنى  كار  اين  مسلمًا 
برنامه محورى  و  كرد  استفاده  رو)  پيش  (انتخابات  تاريخى 
و وحدت انديشى را جايگزيِن قدرت محورى و قوم انديشى 

ساخت. 

دو نكتة بسيار مهم 

در انتخابات 93
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على عبداهللا صالح پديده يى نادر در جهان عرب
جهان  در  يمن  سابق  جمهورى  رييس  صالح،  عبداهللا  على 
عرب يك پديده نادر است. وى يكى از معدود ديكتاتورهاى 
اين  با  كه  است  مردمى  انقالب هاى  توسط  شده  سرنگون 
وجود همچنان در كشور خود مانده و كسى كارى به كارش 

ندارد.
على عبداهللا صالح كه پا به سن گذاشته همچنان مثل هميشه 
همانطور  مى شود،  بيدار  خواب  از  صبح   5  :30 ساعت  در 
كه طى سه دهه قدرت خود در كشور متشنجش اين گونه 

عمل مى كرد.
وى براى كمك به درمان خود و بازيابى از بابت جراحت هاى 
بمب گذارى سال 2011 كه تقريبًا نزديك بود در آن كشته 
انجام  مخصوص  ورزشهاى  و  فيزيوتراپى  روز  هر  شود، 

مى دهد.
وى روزنامه ها را مى خواند و با نشستن در يك آالچيق در 
رياست  كاخ  با  و  داشته  بلندى  ديوارهاى  كه  اقامتگاهش 
جمهورى قابل مقايسه است، پذيراى مالقات كنندگانى است 
كه همچنان با وى مثل قدرتمندترين فرد يمن رفتار مى كنند.
در جهان عرب  نادر  از چهره هاى  يكى  عبداهللا صالح  على 
است. وى ديكتاتورى است كه اگرچه انقالب مردمى آن را 
سرنگون كرده با اين وجود همچنان بدون آزار و اذيت در 

كشورش اقامت دارد.
در ظاهر على عبداهللا صالح كه 71 سال دارد يك دولتمرد 

بازنشسته است كه مشغول نوشتن خاطراتش است.
او  از  را  قدرت  كه  توافقى  جريان  در   2012 سال  در  وى 
فراوان  دشمنان  اما  كرد  دريافت  قضايى  مصونيت  گرفت 
قدرتمند  نقشى  كشورش  در  همچنان  او  كه  مى گويند  وى 

و مسموم دارد.
حمالت  سازماندهى  به  متهم  را  صالح  عبداهللا  على  آن ها 
تروريستى و برخى از ترورهاى انجام شده در ميان افسران 
و چهره هاى سياسى يمن طى دو سال گذشته كرده اند. حتى 
هادى  منصور  ربه  عبد  يعنى  يمن  فعلى  جمهورى  رييس 
متهم  را  وى  بوده،  صالح  عبداهللا  على  معاون  سال   18 كه 
يمن  برق  و  نفت  انتقال  به خطوط  به سازماندهى حمالت 
مى كند تا بدين وسيله براى اقتصاد كشور مشكل ايجاد كرده 

و دولت جديد را بى كفايت جلوه دهد.
به رژيم سابق  متعلق  عناصر  نيز  ملل  ديپلمات هاى سازمان 
يمن را متهم به ايفاى نقش بازدارنده كرده و حتى از احتمال 

تحريم عليه رييس جمهورى سابق يمن سخن گفته اند.
فرد زمخت است كه همواره روى  على عبداهللا صالح يك 
را مى شنود  اتهامات  اين  كه  دارد و هنگامى  اخم  صورتش 

هيچ احساسى از خود نشان نمى دهد.
وى در جريان مصاحبه يى كه در حياط بزرگ خانه اش انجام 
داده، به نيويورك تايمز مى گويد: اين افراد انگار به قدرت 
خودشان مطمين نيستند و خود را كاركنان على عبداهللا صالح 
اتفاق  كشور  در  كه  هرچيزى  مى كنند  فكر  آن ها  مى دانند! 

عبداهللا  على  توسط  بايد  بزرگ  چه  و  كوچك  چه  مى افتد 
صالح انجام شده باشد!

على عبداهللا صالح همواره درباره خود با ضمير سوم شخص 
مشغول  دستيارانى  وى  اطراف  در  مى زند.  حرف  مفرد 
و  تلفن ها  و  نامه ها  درباره  وى  به  و  بوده  آمد  و  رفت  به 
روزنامه ها اطالعات مى دهند؛ در عين حال در فاصله كمى از 
وى نيز هواداران و چهره هاى سياسى ايستاده و منتظر نوبت 

مالقات خود با على عبداهللا صالح هستند.
يك پيشخدمت نيز در كنار وى با يك چتر ايستاده و آماده 
است در صورتى كه على عبداهللا صالح مكانش را تغيير دهد 
به  انفجار سال 2011  اثر  را كه در  اين چتر پوست وى  با 

شدت آسيب ديده، از تابش آفتاب حفظ كند.

درباره  حقيقت  دانستن  تحليل گران  و  ديپلمات ها  گفته  به 
معموال  يمن  در  است.  ممكن  غير  وى  عليه  سياه  اتهامات 
انجام  ندرت  به  سياسى  خشونت هاى  به  مربوط  تحقيقات 
شده و بى نتيجه هستند و دولت اين كشور نيز همچنان دچار 

فساد است.
در يمن متهمان احتمالى فراوان ديگرى نظير القاعده وجود 

دارند؛ هرچند كه اين گروه يك سپر بال محسوب مى شود.

ترديدى نيست كه على عبداهللا صالح در يمن همچنان قدرت 
زيادى دارد.

وى به رغم نارضايتى رييس جمهورى فعلى همچنان رهبر 
حزب سياسى وى است. بسيارى در ارتش يمن همچنان به 
پايتخت  در  اقامتگاه وى  هستند.  وفادار  عبداهللا صالح  على 
يمن در هر چهار جهت با موانعى مستحكم و سربازان مستقر 
خانواده  يك  زاده  صالح،  عبداهللا  على  مى شود.  محافظت 

روستايى است و تحصيالت رسمى چندانى ندارد.
وى پس از آنكه ارتش يمن در سال 1962 حكومت سلطنتى 

قبلى را سرنگون كرد در ارتش كشورش مطرح شد و ارتقاء 
پيدا كرد.

هنگامى كه در سال 1978 به قدرت رسيد كمتر كسى گمان 
مى كرد كه وى بتواند دوام بياورد. قبل از او دو رييس جمهور 
قبلى ترور شده بودند. اما وى توانست بر مخالفانش برترى 
پيدا كند و در سال 1990 شمال و جنوب يمن را متحد كرد. 
تا پيش از آن جنوب يمن يك جمهورى سوسياليستى وابسته 

به شوروى بود.
دستخوش  يمن   2010 سال  در  عربى  بهار  رسيدن  فرا  با 
صالح  عبداهللا  على  قدرت  و  شد  خشونت ها  و  اعتراضات 

ضعيف شد.
وى اخيرا از ائتالف با حوثى ها حمايت كرده است. حوثى ها 

يك گروه شبه نظامى در شمال غرب يمن هستند كه على 
از  با آن ها به سختى جنگيد. حوثى ها  عبداهللا صالح سال ها 
سال 2011 تاكنون تبديل به يك جنبش سياسى ملى بزرگ 
شده اند كه شديدا با جنبش رقيب خود يعنى جنبش اصالح 
معادل  نوعى  به  و  بوده  يمن  اصلى  اسالم گراى  حزب  كه 

اخوان المسلمين مصر است، اختالف دارند.
البته على عبداهللا صالح از هر دوى آن ها نفرت دارد اما وى 
صراحتا با منصور هادى نيز كه بارها اقدام به انتقاد از وى 

كرده، اختالف دارد.
براى  چينى  دسيسه  به  متهم  را  صالح  عبداهللا  على  بسيارى 

بازگشت به قدرت مى كنند.
وى در سال 2011 در اثر بمب گذارى كه باعث كشته شدن 
شش نگهبان و زخمى شدن چند تن ديگر شد، جراحت هاى 
جدى برداشت. هنوز مشخص نيست كه چه كسى اين بمب 

گذارى را انجام داده است.
راه مى رود و پوست صورت و  لنگان  لنگان  و  آهسته  وى 
صالح  عبداهللا  على  است.  زياد  سوختى هاى  دچار  دستانش 

جديدترين عمل جراحى خود را ماه ژانويه امسال انجام داد.
دنبال  به  صالح  عبداهللا  على  مى گويند  منتقدان  از  بسيارى 
است.  خانواده اش  گرفتن  قدرت  براى  راه  كردن  هموار 
نظر  به  صالح  عبداهللا  على  سرنگونى  از  پيش  سال هاى  در 
جمهورى  رييس  مبارك،  حسنى  مشابه  وى  كه  مى رسيد 
جمال  پسرش  جانشينى  براى  را  اقداماتى  كه  مصر  مخلوع 
آماده كردن پسر خود احمد  براى  تدارك  انجام مى داد، در 
على صالح براى جانشينى است. با سرنگونى حسنى مبارك 

پسر وى نيز به زندان افتاده و به اتهام فساد محاكمه شد.
در  را  خود  خويشاوندان  از  تن  ده ها  صالح  عبداهللا  على 
قرار  امنيتى  نيروهاى  و  ارتش  در  ويژه  به  نفوذ  با  مناصب 
اما هيچ كدام  اكنون تصفيه شده اند  مقامات  اين  اغلب  داد. 
با  صالح  عبداهللا  على  كه  هنگامى  نشدند.  قضايى  تعقيب 
با  به رو شد  پروازى درباره پسرش رو  بلند  سوالى درباره 
لحنى اعتراض آميز گفت: من نه در آن زمان چنين چيزى 
براى وى مى خواستم و اكنون نيز تمايلى در اين زمينه ندارم.
وى مخالفانش را به تمسخر گرفت و گفت: انگار براى آن ها 
ترك قدرت از جانب من كافى نيست. آن ها فكر مى كنند تا 
زمانى كه من كشور را ترك نكرده و نمرده باشم نمى توانند 

در يمن حكمرانى كنند!
با اين وجود كامًال محتمل است كه پسر على عبداهللا صالح 
و يا برادرزاده هايش ميراث دار وى شوند. بسيارى از يمنى ها 
با تحسين درباره عبدالفتاح السيسى كه محمد مرسى، رييس 
جمهورى منتخب مصر را مجبور به ترك قدرت كرد و اكنون 

گزينه احتمالى رييس جمهورى است، سخن مى گويند.
وى در تعامل با اخوان المسلمين انعطاف ناپذير بود و براى 
ساكت كردن اعضاى آن نيروى مرگبار را به كار برد و آن را 

يك سازمان تروريستى ناميد.
بسيارى از مردم يمن به رغم تمايالت دموكراتيك ايجاد شده 
از جانب قيام  مردمى در سال 2011 نسبت به آشوب سياسى 
فعلى در كشورشان ناخرسند هستند و منصور هادى را يك 

فرد فاقد قاطعيت مى دانند.
حزب اسالم گراى يمن يعنى اصالح نيز اگر چه از محبوبيت 
آن  به  كسى  مصر  اخوان المسلمين  مثل  اما  است  برخوردار 
اعتماد ندارد كه علت آن سازش كارى هاى زياد در دوران 

على عبداهللا صالح است.
از   2011 سال  عربى  قيام هاى  درباره  صالح  عبداهللا  على 
عنصرى كه وى و ديگر حكام عربى را براى مدت زياد در 
قدرت حفظ كرد يعنى ترس از گزينه هاى جايگزين، سخن 

مى گويد.
على عبداهللا صالح تاكيد مى كند: بهار عربى به صورت مرده 
به دنيا آمد. اين واقعه در سايه شرايط سخت در خاورميانه 
اسالم  جنبش هاى  دستان  در  سالحى  به  تبديل  و  داد  رخ 

گرا شد.

عمران خان در تيم طالبان براى مذاكره 
با دولت پاكستان

خان،  عمران  كرد،  اعالم  پاكستان  طالبان 
هم اكنون  كه  را  كريكت  سابق  بازيكن 
با دولت  سياستمدار شده براى گفت وگو 

پاكستان در نظر گرفته است.
اظهار  اين  فرانسه،  به گزارش خبرگزارى 
نظر از سوى گروه تحريك طالبان پاكستان 
پس از آن صورت گرفت كه نواز شريف، 
نخست وزير پاكستان تيمى مشابه را براى 
گروه  اين  با  مذاكرات  روند  در  تسهيل 

شبه نظامى معرفى كرد.
شهيداهللا شهيد، سخنگوى تحريك طالبان 
پاكستان گفت: اعضاى اين كميته پنج نفره 
با طرف هاى گفتگو در تيم دولت از جانب 
طالبان پاكستان صحبت مى كنند و ديدگاه 

ما را بيان خواهند كرد.
عمران خان، رهبر حزب تحريك انصاف 
برجسته  روحانى  عبدالعزيز،  موالنا  به 

از  ديگر  تن  سه  و  اسالم آباد  (سرخ)  الل  مسجد 
رهبران احزاب دينى پاكستان پيوسته تا در مذاكرات 
طالبان با دولت پاكستان در تيم اين گروه شبه نظامى 

باشد.
كامال  ما  موضع  گفت:  خان  عمران  سخنگوى 
دولت  كميته  به  كامل  طور  به  ما  است.  مشخص 

اطمينان داريم.
روحانى ارشد مسجد سرخ اسالم آباد نيز گفت: اگر 
دولت صداقت و درستى خود را درباره خواسته ها و 
تقاضاهاى طالبان نشان دهد، ما به عضويت در اين 

كميته ادامه مى دهيم.
چهار  تيمى  قبل  هفته  چهارشنبه  روز  شريف  نواز 
خود  ويژه  مشاور  صديقى،  عرفان  رياست  به  نفره 

با طالبان حضور داشته  تا در مذاكرات  تشكيل داد 
باشند.

با  «معنادار»  مذاكرات  آماده  كه  كرده  اعالم  طالبان 
دولت است. همچنين اعالم كرده كه خواسته هايش 
از  پاكستان  ارتش  خروج  زندانيان،  آزادى  شامل 
پهپادى  اتمام حمالت  و  اين كشور  قبيله اى  مناطق 

آمريكا مى شود.
يك تحليلگر مسايل امنيتى گفت: استراتژى تحريك 
پايان  تا  نظامى  اقدام  از  اجتناب  پاكستان  طالبان 
از  خارجى  نيروهاى  خروج  با  همزمان  و   2014
افغانستان است. اين اقدام به آنها كمك مى كند تا به 
پيوسته و به صورت كامل مناطق  افغانستان  طالبان 
نواحى  اين  امنيت  تامين  به  و  كنترل  را  قبيله نشين 

بپردازند.

گفته مى شود 21 سال زنده گى مشترك رييس  جمهور امريكا 
و همسرش اكنون به بحث و جدل و اتهامات خيانت كشيده 

شده است.
از اظهار  به نوشته روزنامه ديلى ميل، هر چند كه كاخ سفيد 
نظر در اين خصوص خوددارى مى كند اما سردى روابط باراك 
را  اوباما  ميشله  همسرش  و  امريكا  رييس جمهورى  اوباما، 

مى توان در واكنش هاى اخير اين دو به وضوح ديد.
اوباما و همسرش در تاريخ 31 اكتبر 2013 در كاخ سفيد به 
انجام  را  كار  اين  حالى  در  ميشله  دادند.  شرينى  كودك  چند 
داد كه اين اقدام بر خالف «كمپين غذاى سالم» خود او بود. 
اما اوباما به شوخى درخصوص نارضايتى ميشله از اين عمل 
سفيد  كاخ  نكنيم،  را  كار  اين  اگر  كه  گفتم  او  به  من  گفت: 

ناراحت خواهد شد!
هنگامى كه در تاريخ 10 دسامبر 2013، اوباما در مراسم يادبود 
نخست وزير  اشميت،  تورنينگ  هله  كنار  در  ماندال  نلسون 

ديويد  انگليسى اش  همتاى  و  دانمارك 
يك  هم  از  شادى  با  و  نشسته  كامرون 
در سمت چپ  كه  ميشله  گرفتند،  عكس 
به  عصبانيت  فرط  از  بود  نشسته  اوباما 

طرفى ديگر نگاه مى كرد.
طبق گزارش مجله نشنال انكواير با عنوان 
و  زن  اين  روابط  اوباما»  عجيب  «طالق 

شوهر از تابستان گذشته شكرآب است.
كه  حالى  در  دسمبر،   18 تاريخ  در 
تعدادى  براى  سخنرانى  درحال  اوباما 
ميشله  بود،  كارش  دفتر  در  خانواده ها  از 
مى داد  نشان  كه  بود  نشسته  گونه يى  به 
از  ندارد.  او  سخنان  شنيدن  به  عالقه يى 
ژست ميشله مى توان اين جمله را برداشت 

كرد: «خفه شو عزيزم!»
يك  در  سخنرانى  از  پس  اوباما   2014 جنورى   16 تاريخ  در 
دانشگاه سعى كرد ميشله را روى صحنه ببوسد اما او روى خود 
را برگرداند. پس از اين موضوع، باراك به خانه اش در هاوايى 
بازگشت در حالى كه ميشله كنار دخترهايش در واشنگتن ماند.
در تاريخ 27 جنورى 2014، در حالى كه اوباما به تنهايى در 
حال آماده كردن سخنرانى ساالنه اش در دفتر كارش بود، ميشله 
پنجاهمين  در جشن  شاد  و  بسيار سرزنده  و  لباسى جديد  با 
سالگرد تولد خود شركت كرده و كمتر در كنار همسرش بود.

جمهورى  رياست  دوره  پايان  تا  تنها  ميشله  گزارشات،  طبق 
باراك اوباما با او خواهد ماند.

بيل  رابطه  همچون  گزارشاتى  نيز  اين  از  پيش  انكواير  مجله 
كلينتون، رييس جمهورى سابق امريكا با مونيكا لوينسكى منتشر 

كرده بود و به اين ترتيب مى توان به آن اعتماد كرد.

                                                                                                                                                                                                              نيويورك تايمز

طالق عجيب اوباما!



محمد حسين زاده
و  بلوخ  مارك  اثر  فيودالى»،  «جامعة  كتاب 
مكتِب  كتاب هاى  شناخته شده ترين  از  يكى 
آنال در سطح جهان است كه به فارسى نيز 
اين  از  ويژه  ذكر  علت  است.  شده  ترجمه 
بلوخ  كه  است  سبب  بدان  اين جا  در  كتاب 
در اين كتاب موضوعى را مورد بررسى قرار 
مى دهد كه مى توان آن را به عنوان يك كتاِب 
جامعه شناسِى تاريخى نيز قلمداد كرد. كتاب 
اول  دارد. بخش  فيودالى» دو بخش  «جامعة 
به  وابسته گى»،  پيوندهاى  «رشد  عنوان  با 
با  دوم  بخش  و  مى پردازد  اجتماعى  انسجام 
عنوان «طبقات اجتماعى و سازمان سياسى»، 
ساخت اجتماعى و نيروهاى تغيير اجتماعى 

را برمى شمارد.
بلوخ در «جامعة فيودالى» مى كوشد تا «عالوه 
بر شناخت اجتماع فيودالى، چه گونه گِى روند 

رشد و تحول تبديل و تغيير طبقات اجتماعى 
اين جامعه را در بستر تاريخى اش مشخص 
نوين  طبقة  ظهور  راه  چه گونه  اين كه  كند؛ 
بورژوازى همراه شد؛ چه گونه احيا و تجديد 
مركزى  قدرت  و  دولت  حاكميِت  حيات 
چه  در  فيودالى  جامعة  و  گرفت  صورت 
مسيرى به سوى انحطاط گراييد. در حقيقت 
به دنبال آن است كه نشان دهد جامعة فيودالى 
چه گونه تولد يافت، چه گونه به اوج رسيد و 
چه گونه رو به زوال نهاد.»(بهرامى،1386؛71)
آنال،  مكتب  جهانى  و  ارزنده  كتاب  ديگر 
مجموعة سه جلدى اثر فرنان برودل با عنوان 
سرمايه دارى»  و  اقتصادها  مادى،  «تمدن هاى 
عنوان  با  كتاب  اين  اوِل  بخش  است. 
نيز  فارسى  به  مادى»  «سرمايه دارى و حيات 
ترجمه شده است. مسالة اصلى برودل در اين 
مجموعه، چه گونه گى گذار از جامعة ايستاى 
آن  از  اغلب  كه  جديد  دنياى  به  كشاورزى 
با عنوان سرمايه دارى ياد مى كنيـم، است. او 
دارى  سرمايه  ظهور  زمينه هاى  وبر  همانند 
قرار  بررسى  مورد  مختلف  تمدن هاى  در  را 
مى دهد اما با روشى دقيق تر و با اشرافى بيشتر 
زمانى  گسـترة  عالوه،  به  تاريخى.  وجوه  بر 
مورد بررسى برودل بسيار بيشتر از دوره يى 
است كه وبر مورد بررسى قرار مى دهد. وبر 
بيشتر به تفسير اسناد اكتفا مى كند اما برودل 
ويژه گى هاى مادى و جغرافيايى گسترده يى را 
در تحليل خود به خدمت مى گيرد. هم چنين 

اقتصاد  الگوهاى  هم زماِن  هم زيستى  برودل 
را  سرمايه دارى  و  سنتى  تجارت  كشاورزى، 
در كنار هم نشان مى دهد و معتقد به گسستى 

ناگهانى حتا در غرب نيست.
شكل  را  كتاب  اين  كه  كليدى  مفهوم  سه 
اقتصادى»  «حيات  مادى»،  «حيات  داده اند 
به  اشاره  در  برودل  است.  «سرمايه دارى»  و 
«حيات مادى» آن بخش از زنده گى انسان را 
زنده گى  و  عادات  بيشتر  كه  دارد  نظر  مورد 
از  جنبه هايى  آن  مى شوند؛  ناميده  روزمره 
زنده گى كه بدون اين كه ما از وجودشان آگاه 
و  موروثى  اعمال  مى كنند.  كنترل مان  باشيم 
بى شمار كه بى نظم و ترتيب روى هم انباشته 
شده و تا همين امروز به طور مسـتمر تكرار 
شده اند. اعمال، انگيزه ها و الگوهاى عملى كه 
گاه به ديرينه ترين تاريخ نوع بشر برمى گردند. 
يعنى  بشر  تاريخ  ناخودآگاه  بخش  واقع  در 

تاريخ.  شدة  فراموش  انسان هاى  همة  تاريخ 
مردمان  نيمه فراموش شدة  و  ناگفته  «داستان 
فوق العاده  كه  سختى  جان  واقعيت هاى  و 
پُراهميت بودند اما صدايى نداشتند.»(برودل، 

1372؛12 و 1380؛6 44)
برودل «حيات اقتصادى» و «سرمايه دارى» را 
اين  اثر خود مى داند و در مورد  بخش دوم 
ساختار  و  پيروزمندان  «به  مى گويد:  بخش 
فنون  دستاوردهاى  به  اقتصادى،  حيات 
سرمايه دارى و تجددى خواهيم پرداخت كه 
غالبًا غافل گيركننده بوده است، زيرا نه تنها از 
سير وقايع پيشتر مى رفت بلكه گاهى، هرچند 
پذيرفته شده هم  امكانات  از  به ندرت، حتا 

جلوتر مى افتاد.»(برودل،1372؛12)
به  مربوط  را  اقتصادى»  «حيات  برودل 
انسان هايى مى داند كه «از مرز ورود به بازار 

ابتدايى بگذرد»:
«ارزش  صرفًا  بازار  از  خارج  چيز  «هر 
مصرفى» دارد، هر چيز كه از دروازة تنگ به 
درون محل بازار راه يابد، «ارزش مبادله يى» 
كسب مى كند. در آن چه من حيات اقتصادى 
قرارش  مادى  حيات  با  تضاد  در  تا  ناميده ام 
متمايزش  سرمايه دارى  از  ضمن  در  و  دهم 
سازم، فرد، يا «واسطه» فقط وقتى به حساب 
ابتدايى  بازار  به  ورود  مرزِ  از  كه  مى آيد 

بگذرد.»(برودل،1380؛54)
بازار  از  وضعيتى  را  سرمايه دارى  برودل 
دست  از  را  خود  شفافيت  بازار  كه  مى داند 

سنتى  بازار  با  سرمايه دارى  بازار  مى دهد. 
قيمت  و  واسطه  سهم  كاال،  توليد  قيمت  كه 
دارد.  اساسى  تفاوت  فروش مشخص است، 
كه  است  واسطه  اين  سرمايه دارى  بازار  در 
قيمت  و  خريد  قيمت  مى شود.  مهم  بسيار 
تعيين مى كند و فقط دالل  فروش را واسطه 
بازار  در  دارد.  خبر  بازار  واقعى  شرايط  از 
سرمايه دارى زنجيره يى از دالل ها به پشتوانة 
را  سود  بيشترين  دارند،  اختيار  در  كه  پولى 
به خود اختصاص مى دهند. پيامد اين شكل 
البته  و  بين المللى  مبادالت  گسترش  بازار  از 
ظهور تجار بزرگ بود.(برودل،1380؛78 68)

از  متفاوت  سرمايه دارى،  از  برودل  تصوير 
مى دهد  ارايه  وبر  ماكس  كه  است  تصويرى 
برودل  كه  است  آن  در  تفاوت  مهم ترين  اما 
مادى»  «حيات  تداوم  هم چنان  كه  همان طور 
كنار  در  و  امروز  توسعه يافتة  دنياى  در  را 
از  نمونه هايى  مى دهد.  نشان  سرمايه دارى 
سرمايه دارى را در قرون وسطا و در تمدن 
اسالمى و تا حدودى در هند نشان مى دهد. 
با اين حال، برودل دورة زمانى مطالعة خود 
را سال هاى 1800 ـ 1400 انتخاب مى كند 
تا چه گونه گى گسترش و تفوِق همه جانبة 

سرمايه دارى را نشان دهد.
اشخاص و  آنال،  تاريخچة مكتب  ذكر  در 
كتاب هايى را كه در باال از آن ها نام برديم، 
نسل اول و دوم مكتب آنال برمى شمارند. 
زمينه سازان  و  پيشگامان  از  را  بِر  هانرى 
فِور و مارك  آنال مى دانند. لوسين  انديشة 
فرنان  و  آنال  اول  نسل  به  متعلق  را  بلوخ 
برودل را متعلق به نسل دوم معرفى مى كنند. 
متعددى  عاليق  آنال  سوم  نسل  رهبران 
دهه هاى  در  زدند.  دامن  مكتب  اين  در  را 
اخير پنج گرايش عمده در مكتب آنال قابل 

تشخيص بوده است(پيران،1372):
و  روستايى  تاريخ  به  مربوط  مطالعاتى  1ـ 
تاريخ محلى بر پاية پژوهش هاى جغرافيايى 

و منطقه يى
اقتصادى،  تاريخ  در  بررسى هايى  2ـ 
طريق  از  جغرافيايى  و  جمعيت شناختى 
شده  هدايت  كمى  تحليل هاى  و  تجزيه 
توسط نظريه و در جهت اثبات آن نظريه ها
3ـ مطالعات انسان شناختى فرهنگ هاى غير 

اروپايى در افريقا، آسيا و امريكاى التين
4ـ پژوهش هاى مربوط به زنده گى روزمره 
و  عادات  به  توجه  و  تاريخ  گسترة  در 
الگوهاى زنده گى به ويژه آداب مربوط به غذا 
خوردن؛ چه از نظر زيست شناختى و چه از 

نظر رفتارهاى اجتماعى
و  ديدگاه ها  زمينة  در  تحقيقاتى  5ـ 
جمعى،  تفكرات  بر  تأكيد  با  جهان بينى ها 
تحليل  و  تجزيه  و  فلكلور  عمومى،  شعور 

ساختارى اسطوره ها و افسانه ها.
فرو،  مارك  آنال  سوم  نسل  رهبران  ميان  از 
تقويت  سبب  برگ  ژاك  و  لوگوف  ژاك 
انسان شناسى و قوم شناسى در مقاالت «آنال» 
شده اند.(پيران،1372 و بهرامى،1386؛8 107)

منابع:
جامعه شناسى   1376 نيل.جى  اسملسر، 
اقتصادى، ترجمة محسن كالهچى، انتشارات 

كوير
بهرامى، روح اهللا 1386 «مكتب آنال، جامعيت 

فكر تاريخ نگارى»، انتشارات نويد شيراز
حيات  و  «سرمايه دارى   1372 فرنان  برودل، 

مادى»، ترجمة بهزاد باشى، نشر نى
برودل، فرنان 1380 «بازنگرى در تمدن مادى 
فيروزه مهاجر، نشر  و سرمايه دارى»، ترجمة 

ديگر
پيران، پرويز 1372 مقدمه بر «سرمايه دارى و 

حيات مادى»، ترجمة بهزاد باشى، نشر نى
جهانگرد، نسرين 1378 «مكتب آنال، روش 
انتشارات  تاريخ نگارى»،  و  تاريخ  در  تحقيق 

جامى
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بخش دوم و پایانی

ـ براى امروز زنده گى مى كنيد نه فردا!
فكر كردن به موضوعاتى كه قرار است در آينده در انتظار ما باشند بسيار 
بلِ   داريم؛  خواسته هايى  و  احتياجات  اكنون  ما  درحالى كه  است  سخت 
اما مشكل   . نياز دارند و...  بايد پرداخت شود، فرزندان به تعطيالت  برق 
اين جاست كه بسيارى از كارها و رفتارهايى كه دربارة آن فكر نشده است، 
به هدر رفتن پولى كه در كارت اعتبارى پس انداز شده است، منجر مى شود. 
پس اين جمله  را به خاطر داشته باشيد: «االن پس انداز كن، بعداً ثروتمند 

شو!»

7ـ سرمايه گذار تك ترفندى هستيد
شما به اندازة كافى خوشبخت هستيد كه با سرمايه گذارى كردن پول هاى تان 
تنهـا در يك بخش ثروتمند شويد. مثل اين كه بسيار خوش شانس خواهيد 
ثروتمند  براى  اسـتراتژى  اين يك  اما  برنده شويد.  را  كه يك الترى  بود 
كه شما همة  است  اين  اقتصادى  اشتباهات  بدترين  از  يكى  نيست.  شدن 
تخم مرغ هاى تان را درون يك سبد بگذاريد. انجام اين كار شما را با خطر 
مواجه مى كند. سرمايه گذارى شما بايد شامل چند سرمايه گذارى خوب با 

درجه خطرهاى متفاوت و با قدرِت بازگشت باشد.

8ـ خودكار عمل نمى كنيد
راز پس انداز كردن پول اين جاست: اتوماتيك بودن!... پس انداز كردن به نظر 
مى رسد يك عمل خودكار باشد. متأسفانه ما به دنيا نيامده ايم كه پس انداز 
كنيم. ما به طور ذاتى حريص هستيم. مسووليت پذير بودن نياز به انضباط 
دارد. بنابراين خودكار عمل كردن ما را مجبور مى كند بدون اين كه تالش 

زيادى كنيم، مسووليت پذير باشيم.

9ـ هيچ حس اضطرارى نداريد
با  نگرانى  براى  نيازى  كه  باشيد  داشته  را  احساس  اين  شما  است  ممكن 
هدف خروج از بحران بدهى و يا پس انداز كردن نداريد، زيرا كسى و يا 
افزايش  موضوع  اين  است  ممكن  مى كند.  محافظت  شما  از  ديگرى  چيز 
درآمد، يافتن شغل جديد و يا الترى باشد. تا زمانى كه اين موضوع وجود 
داشته باشد، يك دليل براى اين كه گام هاى خودتان را برداريد و ثروت مند 

شويد، وجود دارد.

10ـ به راحتى تحت تأثير قرار مى گيريد
همة ما تأثيرپذيرى هاى منفى در زنده گى مان داريم كه شانس هاى ما براى 
ثروتمند شدن را تهديد مى كنند. فرهنگ سطحى يى كه ممكن است بر جامعة 
ما قرار گرفته باشد، مى تواند يكى از بزرگ ترين داليل اين تأثيرپذيرى ها 
باشد و همراهى رسانه ها با اين موضوع مى تواند آن را چند برابر بدتر كند.

يعنى بر شناخت اجتماع فيودالى، چه گونه گِى روند  بشر  تاريخ  ناخودآگاه  بخش  واقع  يعنى در  بشر  تاريخ  ناخودآگاه  بخش  واقع  در 
از  نمونه هايى  مى دهد.  نشان  سرمايه دارى 
سرمايه دارى را در قرون وسطا و در تمدن 
اسالمى و تا حدودى در هند نشان مى دهد. 
با اين حال، برودل دورة زمانى مطالعة خود 

را سال هاى 
تا چه گونه گى گسترش و تفوِق همه جانبة 

سرمايه دارى را نشان دهد.
اشخاص و  آنال،  تاريخچة مكتب  ذكر  در 
كتاب هايى را كه در باال از آن ها نام برديم، 
نسل اول و دوم مكتب آنال برمى شمارند. 
زمينه سازان  و  پيشگامان  از  را  بِر  هانرى 
فِور و مارك  آنال مى دانند. لوسين  انديشة 
زمينه سازان  و  پيشگامان  از  را  بِر  هانرى 
فِور و مارك  آنال مى دانند. لوسين  انديشة 
زمينه سازان  و  پيشگامان  از  را  بِر  هانرى 

فرنان  و  آنال  اول  نسل  به  متعلق  را  بلوخ 
فِور و مارك  آنال مى دانند. لوسين  انديشة 
فرنان  و  آنال  اول  نسل  به  متعلق  را  بلوخ 
فِور و مارك  آنال مى دانند. لوسين  انديشة 

برودل را متعلق به نسل دوم معرفى مى كنند. 
متعددى  عاليق  آنال  سوم  نسل  رهبران 
دهه هاى  در  زدند.  دامن  مكتب  اين  در  را 
اخير پنج گرايش عمده در مكتب آنال قابل 

تشخيص بوده است(پيران،
1
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كارگردان: تاد هِينز
و  جاناتان  هينز،  ت.  كين،  ام.  جيمر  نويسنده گان:   

جون ريموند 
اف  برايان  پيرس)،  (ميلدرد  وينسلت  كيت  بازيگران: 
اُبرايان (برت پيرس)، گاى پيرس (مونتى براگان)، مليسا 

لئو (لوسى ِگسلر) 
محصول امريكا، 2011، 336 دقيقه.

دو  داشتن  با  ميلدرد  امريكا.  كاليفرنياى   1930 دهة 
از شوهر خيانت كارش جدا مى شود و  دختر كوچك، 
تن  او  ناخواسته  بايستد.  خودش  پاى  روى  مى كوشد 
به  با سخت كوشى موفق  به  پيش خدمتى  مى دهد، ولى 
تأسيس رستورانِت خودش مى شود. همين وقت هاست 
كه سروكلة مونتى به زنده گى سرد ميلدرد باز مى شود، 
اما خيلى زود روشن مى شود كه او مرد قابل  اطمينانى 
دو  اين  مياِن  عاطفى  كشمكش  اين  حال  با  نيست، 
دختر  ميلدرد  ديگر،  از  سوى   مى يابد.  ادامه  هم چنان 
كوچكش را به دليل بيمارى از دست مى دهد و متوجه 
ندارد،  خاصى  استعداد  تنها  نه  بزرگش  دختر  مى شود 
بلكه دليل اين امر را مادر بى مسووليتش مى داند. ميلدرد 
كه در زمينة كارى به زنى بسيار موفق تبديل شده، هر 
عزيزانش  نگه  داشتِن  راضى  گرداب  در  بيش تر  لحظه 

فرو مى رود...
*

ظاهراً اين  گونه  است كه زنى خانه دار، ديگر نه تحمل 
كار بى حاصل در خانه را دارد و نه حوصلة كنار آمدن 
با خيانت هاى گاه وبى گاهِ شوهرش را؛ پس عليه وضِع 
موجود مى شورد: طالق مى گيرد، تن به  كارهايى پايين تر 
از حد و شأنش مى دهد و مجدانه مى كوشد تا خودش 
را از زير صفر  باال بكشد. تالش هايش نتيجه مى دهد و 
او به  زنى بسـيار موفق تبديل مى شود، اما به  مرور همة 
به  آن جا  از دست مى دهد و  را  آورده  به  دست  آن چه 

مى رسد كه به  زنده گى و شوهِر سابقش بازگردد. 
ظاهر غلط اندازِ ميلدرد پيرس اين گونه القا مى كند كه با 

اثرى مردساالرانه مواجه ايم 
كه  است  اين  نتيجه اش  كه 
به  كه  بهتر  همان  زن ها، 
چرا  برسند،   خانه دارى شان 
كه در خارج از اين محيط 
ناگزير بازنده اند. ولى آن چه 
اثرى  پيرس  ميلدرد  از 
نه  مى سازد،  به يادماندنى 
اين ظاهر ساده و غلط انداز، 
بلكه نگاه پيچيده يى ست كه 
بى هيچ  و  دارد  به  زنانه گى 
هراسى از اين كه بد فهميده 
تاريك ترين  به   شود، 

گوشه هاى اين زنانه  زيستن سرك مى كشد.

تقاص
هرگاه ميلدرد با تقالى تمام خود را به  ابتداى لذت  بردن 
از زنده گى مى رساند، گويى سيستم با جبرى بى رحمانه 
او را عميقًا تنبيه مى كنـد. الگوى كاتوليكى سريال هاى 
به  خود  امريكايى در ميلدرد پيرس رنگ وبوى اصيلى 
با  به  عنوان مثال در كاليفرنيا زيستن  اگر  گرفته است. 
روحى)   /) جسمانى  تقاص  و  لذت  تسلسل  الگوى 
عقوبت  با  گناه  عقوبت  مسالة  اين جا  در  مواجه ايم، 
نافرمانى از سنت يا عرف جاى گزين شده است. بهترين 
از  پس  بالفاصله  كه  است  ميلدرد  دختر  ُمردن  مثال، 
استراحتى حاصل مى شود كه او بعد از سختى بسيار به 
 خود داده است. اما آن چه مهم است، پذيرفتن اين قاعده 
نيست، بلكه به  فراموشى سپردِن آن دقيقًا در لحظه هاى 
ادامه  زنده گى  كه  اين  گونه  است  است.  تقاص  از  بعد 
تداوم  ورزيدن  مِهر  و  به  جنگيـدن  ميلدرد  و  مى يابد 

مى بخشد.

ترك ذلت به  قصد عزت
آن چه ميلدرد براى آن مى جنگد، سر پاى خود ايستادن 
زنده گى اش  و  خود  از  وقتى  تنها  فهميده  او  است. 
پشت  يا  (و  كند  استقالل  احساس  كه  راضى ست 
او  باشد).  پنهان  ويران گرش  خودرأيى  و  غرور  نقاب 
تن  زنده گى اش  هميشه گى  به  تقاص هايى  نابايسته  كه 
مقطعى خوش  و  زودگذر  به  لذت هاى  دل  و   مى دهد 
مى دارد، به يك باره مى فهمد آن چه او را از درون منهدم 
مى كنـد، همين تحمل هاى نابه جاست و احساس ذلتى 
كه با خود به  همراه دارد، كه اگر تقاصى هست، بايد 
كوشيد لذتى همسان با آن از زنده گى بُرد. شورش او 
عليه وضِع موجودش در چنين زمان و حالى صورت 
مى گيرد، اما خودِ اين شوريدن نيز بخشى از اين فرايند 
است. نكته اين جاست كه تغييرى حاصل نمى شود. تنها 
نفِس حركت است كه باقى مى ماند: به  قصد عزت مند 

و  رها  كردن  را  بوته ها  سايه سار  َكندن،  ذلت  از  شدن 
به  اميد َسروها دل به  جاده زدن. در يك  كالم، كوتولة 
زنده گى باقى نماندن و سهم خود را از زنده گى گرفتن.

بى بروبرگرد اين يك جنگ است: جنگى عليه  زنده گى 
مى اندازد؛  راه  خودش  عليه  ميلدرد  كه  تقدير  و 
يا  هجوم  مورد  ناجوان مردانه  اگر  است  طبيعى  پس 
شبيخون هاى بسيار قرار بگيرد. ضعف هاى او بسيار و 
ميلدرد  دارد.  پوالدين  اراده يى  اما  كم اند،  قوتش  نقاط 
خيلى زود مى فهمد براى ماندن در موقعيت اسـتقالل، 
هزينه  بيش تر  و  بكشد  زحمت  بيش تر  لحظه  هر  بايد 
پرداخت كند. مسيرى كه زخمى  شدن  جسم و جراحت 
اين،  از  جدا  است.  راه  ابتـداى  تنها  روح،  برداشـتن 
بزرگ ترين  بجنگد:  نيز  ميلى در درون خود  با  بايد  او 
دشمن او ميلدردى است در نهاد خودش كه مى خواهد 
به  پنـاه  تن  كند،  بزرگ  را  فرزندانش  باشد،  خانه  زن 
مطمين،  تكيه گاه  اين  آسوده گى  يلة  و  بسپارد  مردى 
روزگار بگذراند. پس او بايد بيش  از هر چيـز با خود 
بجنگد تا مرز ميان آن جا كه بايد از نهادش خرج كند يا 

با ِخست به  آن آسوده گى پشت كند را دريابد. 

پرداخت حداكثرى، گرفتن حداقلى
نه تنها  از وجودش خرج مى كند  بيش تر  ميلدرد هرچه 
مى كند  ايجاد  را  توقع  اين  بلكه  مى گيرد،  نتيجه  كم تر 
نظر  به   اين  گونه  كند.  هزينه  بيش تر  و  بيش تر  بايد  كه 
مى رسد كه دادن حداكثرى، بخشى از تنبيه خود براى 
تمرين:  نه  و  تنبيه  است؛  باقى  ماندن  جنْگ  مهياى 
رشـد  ميلدرد  در  احساسى  راه،  ميانه هاى  از  كه  چرا 
مى كند كه گويا جايى از راه را به  خطا رفته يا بخشى 
به  موفقيت (حفظ  براى رسيدن  را  از مسووليت هايش 
استقالل) با بى قيدى رها كرده است. مقابله هاى دخترش 
با او هم چون هشدارى ست كه به  رويش مى آورد كه اگر 
مى خواهد يك تنه بار زنده گى را به  دوش بكشد، بايد 
آن  از  پيش  آن چه  نگاه  داشتن  براى  موفقيتش  از  حتا 
داشته، مايه بگذارد. ميلدرد اما خيلى دير مى فهمد چرا 

از پس اين دادن ها، گرفتنى در كار نيست.

مواجهه با هيوالى درون
ميوه هاى  كه  مى شود  مواجه  حقيقت  اين  با  ميلدرد 
زنده گى و ثمرات آن، فعليِت نيرو و جسميت يافته گِى 
هيوالى دروِن خود او هستند. او به  اين تناقِض پيچيده 
و ديرياب مى رسد كه هرآن چه كوشش و بخشنده گى 
نثار عزيزان كرده، نه از سر مهر كه از روى خودخواهى 
ارضا نشده اش، ناتوانى اش در بروز اميالش و پرورش 
تنها  نه   ويران گر  نيـروهاى  اين  و  بوده  نقاب غرورش 
از او موجودى مهربان و دل سوز و فداكار نساخته اند، 
بلكه باعث ايجاد تنـفر در نزديكان او نيز شده اند. تمام 

آن چه در وجود دختر ناسپاسش مى بيند، در واقع خود 
سرماية  ايستادن،  سرپا  براى  نقابى  بى هيچ  كه  اوست 
مى مكد؛  درون  به   را چون خون آشامى  ديگران  وجود 
حال  در  قبوالنده  به  او  كه  ميلدرد؛  نهاد  در  هيواليى 
هم زمان  خيانت  با  وقتى  تنها  و  ازخودگذشته گى ست، 
شوهر و دخترش مواجه مى شود، براى اولين بار سيماى 
فرو  خيانت  از  ميلدرد  مى كند.  نمايان  را  واقعى اش 
نمى ريزد، از ديدن خود در آينه است كه شوكه مى شود.

بازگشت به  نقطة آغاز
ميلدرد به  جاى اوِل خود بازگشته و تحمل اين زنده گِى 
ازدست رفته را ندارد. دستاورد او، دانايى حاصل شده از 
مواجهه با هيوال و لذت  بردن هايى هم ترازِ تقاص هاست. 
گويا تمام اين فرازوفرودها براى درِك آن لحظة متناقض 
خودشناسى يى  به   ريختن  فرو  خود  در  با  كه  باشد 
مى رسد كه در هيچ دانشگاهى به  وى نخواهند آموخت. 
آورده  را  لحظه يى  درك  تحمل  خود،  با  كه  شـناختى 
كه بتواند رفتار و رفتن دخترش را تاب آورد. چرا كه 
به  عزتش را در  از ميل  اين لحظات پَس  ميلدرد تمام 
بهترين شكل خود زيسته. اگر خوشى يى بوده يا زجرى؛ 
ميلدرد خودخواسته به  آن تن داده و زهر و شـهِد اين 
اسـتقالل را با ذره ذرة وجود خود، در بهترين حالتش 
زنده گى اش  گردن  به   دِينى  ديگر  كه  حاال  و  چشيده 
ندارد، به  نقطة شروع بازگشته است. همين كه نمى توان 
گفت آن چه از سر گذرانده، رؤياست يا كابوس، يعنى 

به  قدر كفايت در آن زنده گى هست.
*

ميلدرد پيرس درست در روزگارى ساخته مى شود كه 
زنى كه روزى بانوى اول امريكا بوده و همان موقع هم 
از  بود،  تحقير شده  به شدت  به  خاطر خيانت شوهرش 
زير ساية شوهرش خالص شده، پا جاى پاى شوهرش 
خورده،  سختى  شكست  بازهم  اين كه  با  و  گذاشته 
اين  برنداشته.  خودش  اثباِت  براى  كوشش  از  دست 
خود داستان ديگرى ست اما يادمان مى اندازد آن چه از 
عاقبِت  آن  مى ماند،  باقى  تقاص ها  و  لذت ها  اين  همة 
پيرس خيلى ساده داستان زنى كه  ميلدرد  نيست.  تلخ 
به  تبديل  را  مى شود  گرفتار  باطل  دورى  در  به ظاهر 
سرگذشت  مى كند.  امريكا  تاريِخ  مرور  براى   محملى 
مى دانند،  خوب  كه  مردمانى)  همين طور  (و  زنانى 
را  گرداگردشان  كه  باتالق گونه يى  سكون  از  مى توانند 
اين  در  زدن  دست وپا  اگر  حتا  شوند  خالص  گرفته، 
لجن، بوى تعفن شان را بيش تر نمايان كند. حاال ديگر 
پايان روزى روزگارى امريكايى وار ميلدرد پيرس رندانه 

جلوه مى كند نه حقيرانه.
از ماه نامة فلم/ مد و مه / دهم تيرماه 1392
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دورة  سومين  نامزدهاى  تبليغاتى  فعاليت هاى 
روز  رسماً  افغانستان  رياست جمهورى  انتخابات 

يكشنبه آغاز شد. 
داكتر  كرزى،  عبدالقيوم  عبداهللا،  عبداهللا  داكتر 
اشرف غنى احمدزى، محمدشفيق گل آقا شيرزى، 
امين  هدايت  نعيم،  نادر  محمد  سلطانزوى،  داوود 
جملة  از  سياف  الرسول  عبدرب  استاد  و  ارسال 
پيكارهاى  رسماً  گذشته  روز  كه  بودند  نامزدانى 

انتخاباتى شان را آغاز كردند.
شمارى از نامزدان انتخابات رياست جمهورى قرار 
است امروز رسماً پيكارهاى انتخاباتى  شان را آغاز 

كنند.
اين  در  رياست جمهورى  نامزدان  مشترك  شعار 
دوره، ايجاد اصالحات و تأمين صلح و ثبات است.

داكتر عبداهللا:
 قدرت را به مردم برمى  گردانم و اقتصاد 

كشور را احيا مى  كنم

داكتر عبداهللا عبداهللا نامزد انتخابات رياست جمهورى 
روز يكشنبه هشدار داد كه به هيچ وجه تقلب و 
جمهورى  رياست  انتخابات  در  ساخته گى  نتايج 

آيندة كشور را نخواهد پذيرفت.
آقاى عبداهللا طى سخنانى خطاب به صدها تن از 
انتخاباتى  تبليغات  روز  نخستين  در  خود  حاميان 
انتخابات  مى خواهيم  «ما  داد:  هشدار  باره  اين  در 
آينده به صورت عادالنه و شفاف برگزار شود. ما 
نتايج انتخابات ساخته گى و غير عادالنه را نخواهيم 

پذيرفت.»
داكتر عبداهللا همچنين از مقامات دولتى و اعضاى 
كميسيون هاى انتخاباتى درخواست كرد تا مراقب 
باشند و اجازه ندهند فرايند انتخابات در اين كشور 

با تخلف همراه باشد.
خود  انتخاباتى  برنامه هاى  خصوص  در  عبداهللا 
انتخابات  در  پيروزى  صورت  در  كرد  اعالم 
تا  كرد  خواهد  تالش  افغانستان  رياست جمهورى 
اقتصاد كشور  افزايش دهد،  فرصت هاى شغلى را 
را احيا كند و صلح و امنيت را به كشور باز گرداند.
حمايت  بابت  بين المللى  جامعه  از  همچنان  او  
كرد  قدردانى  گذشته  دهة  يك  طى  افغانستان  از 
عنوان  به  انتخاب شدن  صورت  در  وى  افزود:  و 
رييس جمهور، تالش خواهد كرد تا روابط دوستانه 
را با كشورهاى همسايه و جامعه بين المللى برقرار 

كند.
داكتر عبداهللا در ادامه گفت از آنجا كه افغانستان به 
حمايت مداوم جامعه بين المللى نياز دارد، امضاى 
مى تواند  امريكا  با  دوجانبه  امنيتى  موافقتنامه هاى 
مسير ادامه حمايت جامعه بين المللى را از افغانستان 

هموار كند.
اين نامزد رياست جمهورى، ايجاد زمينة كار براى 
جوانان، فراهم سازى زمينة بهتر تحصيل و صحت 
براى تمام مردم افغانستان و به خصوص جوانان، 
آموزش و پرورش، فقرزدايى، ايجاد امنيت و ثبات 
و تأمين حقوق زنان و كاهش خشونت عليه زنان را 

از جملة برنامه هاى كارى خود عنوان كرد.
وى افزود، در حالى كه افغانستان را بحران امنيت، 
ثبات، مهاجرت هاى داخلى و خارجى و فقر فراه 
گرفته است، تيم ما در راستاى حل اين معضالت 

متحد است و برنامه هاى مشخص و روشنى دارد.
گفت،  پروسة صلح  مورد  در  انتخابات  نامزد  اين 
از  يكى  صلح  آوردن  و  استيم  صلح  خواهان  ما 
ما صلح  اما خواست  است؛  ما  اساسى  برنامه هاى 

پايدار، با عزت و مبتنى بر عدالت است.
كه  انتخاباتى اش  شعار  به  اشاره  با  عبدهللا  داكتر 
انتخاباتى  اصالحات و همگرايى است گفت، تيم 
ما اين عنوان را به خاطر انتخاب كرده اند كه كشور 
همگرايى  و  اصالحات  نيازمند  ما سخت  مردم  و 

است.
مردم است و  ميان  در  اول يك اصطالح عام  نفر 
داكتر عبداهللا  با تكيه بر اين اصطالح در نخسيتن 
انتخاباتى خود  براى چندين بار از  روز مبارزات 
چون  بدهند،  راى  اول  نفر  به  كه  خواست  مردم 

شماره انتخاباتى وى يك است.
او خطاب به تمامى مردم افغانستان گفت كه به وى 

رأى بدهند تا قدرت را به آن ها برگرداند.
در اين نشست، انجنير احمد خان معاون نخست 
و حاجى محمد محقق معاون دوم داكتر عبداهللا نيز 

سخنرانى كردند.
مردم  همة  سرنوشت  گفت،  خان  احمد  انجنير 
ما  و  است  وابسته  انتخابات  اين  به  افغانستان 
طور  به  قدرت  سياسى  انتقال  و  انتخابات  به 
مسالمت آميز باور داريم؛ بنابراين از مردم مى خواهيم 

در انتخابات حضور پررنگ داشته باشند. 
محمد محقق معاون دوم آقاى عبداهللا در اين نشست 
گفت، ما امروز در وضعيت قرار داريم كه 13 سال 
قبل قرار داشتيم، بنابراين حكومت در عرصة تأمين 

امنيت و معيشت مردم ناكام بوده است.
در اين نشست، صالح الدين ربانى رييس شوراى 
عالى صلح نيز سخنرانى كرد. او گفت كه هرچند 
برگزارى انتخابات براى همة مردم افغانستان بسيار 
مهم است؛ اما انتخابات براى نيروهاى جبهة مقاومت 
از اهميت ويژه يى برخوردار است، زيرا اين نيروها 
براى نخستين بار برنامة انتقال مسالمت آميز قدرت 

را به نمايش گذاشتند.
سال  درست 13  عالى صلح گفت:  ريس شوراى 
قبل نيروهاى جهاد و مقاومت مردم  و رييس دولت 
اسالمى افغانستان استا برهان الدين ربانى قدرت را 
آقاى  موقت  ادارة  رييس  به  مسالمت آميز  طور  به 
اين سنت حسنة تاريخى را  حامد كرزى سپرد و 
در كشورى بنا گذاشت كه انتقال قدرت از طريق 

جنگ و خون ريزى انجام مى شد.
عبدالقيوم كرزى:

 با حفظ دست آوردها به دنبال اصالحات هستيم

انتخابات  نامزدان  از  يكتن  كرزى  عبدالقيوم 
رياست جمهورى، روز گذشته در نشستى در تاالر 
را  انتخاباتى خويش  برنامه هاى  لويه جرگه  خيمة 

اعالم كرد.
آقاى كرزى در اين نشست گفت: «من تيم انتخاباتى 
خود را بر اساس گذشتة خوب و تخصص گزينش 

كرده ام.» 
را  اقتصادى  ضعف  رياست جمهورى  نامزد  اين 
در  دانسته گفت،  منطقه  و  در كشور  ناامنى  عامل 
خط مشى انتخاباتى ما، رشد اقتصادى به عنوان يك 
مردم  زنده گى  بايد  است؛  شناخته شده  مهم  ركن 
مردم  مانند  افغانستان  مردم  شود،  مرفه تر  و  بهتر 
خوشبختى  و  رفاه  در  تا  دارند  حق  ديگر  جوامع 

زنده گى كنند.
قانون  به  ما  گفت،  رياست جمهورى  نامزد  اين 
اساسى و دست آوردهاى سيزده سال گذشته سخت 
و  تداوم  مبارزات  در  ما  شعار  و  هستيم  باورمند 
دست آوردهاى  حفظ  ضمن  ما  است؛  اصالح 

گذشته به اصالحات دست خواهيم زد.
از  شمارى  به  اشاره  با  كرزى  عبدالقيوم 

كرزى  حامد  برادرش  حكومت  دست آوردهاى 
از  استفاده  با  قانون  تطبيق  در  «قاطعيت  گفت: 
ظرفيت هاى قضايى و نظارتى تا رسيدن به دولت 
منضبط ملى از برنامه هاى اساسى ما در شكل گيرى 

حكومت قانونى خواهد بود.» 
ميان  از  صلح،  افزود،  هم چنان  كرزى  عبدالقيوم 
مواد  و  ادارى  فساد  با  مبارزه  و  ناامنى  برداشتن 

مخدر، از اولويت هاى كارى ما خواهد بود. 
اين نامزد انتخابات رياست جمهورى معتقد است، 
وضعيت  بهبود  به  وابسته  كشور  در  صلح  تأمين 
اقتصادى مردم و از ميان برداشتن بيكارى در كشور 
خواهد بود. او باور دارد تا زمانى كه براى جوانان 

ما كار پيدا نشود، ما شاهد ناامنى هاى بيشتر خواهيم 
بود. 

كرزى  عبدالقيوم  اول  معاون  شهرانى  اهللا  وحيد 
شود،  برنده  ما  تيم  اگر  گفت،  كنفرانس  اين  در 
حكومت دارى ما پلى خواهد بود براى عبور نسل 

جوان و رسيدن آنها به قدرت سياسى. 
آقاى شهرانى افزود، ما در قسمت سياست داخلى 
و خارجى خويش داراى برنامه هاى مدون استيم و 

مطابق به آن كارهاى خود را تنظيم خواهيم كرد.
آوردن  افزود:  هم چنان  كرزى  آقاى  معاون 
اصالحات، باعث تداوم نظام شده و كوتاهى هاى 
حكومت  در سيزده سال گذشته را جبران خواهد 

كرد. 
عبدالقيوم كرزى يكى از نامزدان انتخابات رياست 
و  تداوم  شعار»  با  كه  است  رو  پيش  جمهورى 

اصالح» وارد كارزارهاى انتخاباتى شده است.
معاونين  اكبرى  نور  محمد  و  شهرانى  وحيداهللا 

عبدالقيوم كرزى در اين انتخابات هستند.

اشرف غنى احمدزى: 

اصالحات، اجبارى صورت گيرد

جمهورى  رياست  نامزد  احمدزى  اشرف غنى 
افغانستان در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتى خود با 
اشاره به اوضاع كنونى كشور اظهار داشت: قوانين 
در  اصالحات  راه  بهترين  مى تواند  اسالم  دين 

افغانستان باشد.
اشرف غنى احمدزى، روز يكشنبه در مراسم افتتاح 
ستاد انتخاباتى خود اعالم كرد كه افغانستان نيازمند 
اصالحات زيادى است كه اين اصالحات بايد به 

صورت اجبارى صورت گيرد.
اينكه  به  با توجه  افغانستان  افزود: مردم  احمدزى 
و  برخوردارند  بااليى  درك  از  هستند  مسلمان 
مى خواهند اصالحات در كشورشان از راه فرهنگ 

اسالمى صورت گيرد.
رقباى امروز شركاى فردا خواهند بود

رقيب  امروز  كه  آنان  افزود:  انتخابات  نامزد  اين 

انتخاباتى هستند فردا شريك دولت دارى براى ثبات 
و بهبودى افغانستان خواهند بود.

وى در ادامه تأكيد كرد كه مردم ساالرى در كشور 
پيروزى در  از  از اصول مهم عمل وى پس  يكى 
انتخابات رياست جمهورى سال آينده خواهد بود.

از  برخى  در  جارى  خشونت هاى  به  همچنين  او 
اين  داشت:  اظهار  و  كرد  اشاره  كشور  مناطق 
خشونت ها و ناامنى ها بايد توسط ملت با همكارى 

دولت آينده از بين برود.
مشكالت  نمى تواند  خشونت  كرد:  تصريح  وى 
مردم را حل كند، بلكه مردم به صورت روز افزون 

از آن اظهار بيزارى مى كنند. 
پذيرش نتيجة انتخابات

نتايج  اعالم  از  پس  كه  گفت  ادامه  در  احمدزى 
تمام نامزدها بايد نتيجه اين انتخابات را با تواضع 
به صورت  بگذارند و  احترام  به آن  قبول كرده و 

همه جانبه با نامزد پيروز همكارى كنند.
از نيروهاى امنيتى افغانستان بايد حمايت شود

امنيتى  نيروهاى  كه  گفت  ادامه  در  احمدزى 
افغانستان در 13 سال گذشته قربانيان زيادى داده اند 

اما از آنان حمايت نشده است.
به  مى تواند  افسر  هر  كه  كرد  خاطرنشان  وى 
بزرگترين جنرال در كشور تبديل شود، در صورتى 
افغانستان  ملت  خواست هاى  شدن  برآورده  كه 

تالش كند.
در  پيروزى  از  پس  كه  كرد  تصريح  ادامه  در  وى 
منسجم  نهاد  يك  افغانستان  آينده  سال  انتخابات 
ميان نهادهاى امنيتى و كاخ رياست جمهورى ايجاد 

خواهد كرد.
زمينه سازى براى بازگشت مهاجرين 

از  پس  كه  گفت  ادامه سخنان خود  در  احمدزى 
پيروزى در انتخابات رياست جمهورى افغانستان، 
برنامه بازگشت مهاجرين را از كشورهاى خارجى 

به اين كشور عملى خواهد كرد.
وى افزود: وزارت خارجه افغانستان بايد تالش كند 
تا مهاجرين افغانستانى را از كشورهاى خارجى به 

افغانستان فرا خواند.
از  پس  افغانستان،  انتخابات  نامزد  اين  گفته  به 
پيروزى وى، فرودگاه هاى كشور همه روزه شاهد 
خود  كشور  به  افغان  مهاجر  هزاران  بازگشت 

خواهند بود.

گل آقاى شيرزى:
 از خود تاريخ برجا مى گذارم

انتخابات  ديگر  نامزد  شيرزى  گل آقا  شفيق  محمد 
گفته  انتخاباتى  پيكارهاى  نخست  روز  در  رياست جمهورى 
كه در راستاى بازسازى و تأمين صلح در كشور از خود تاريخ 

برجاى مى  گذارد.
او بر تحكيم وحدت ملى، تأمين صلح و امنيت سراسرى در 

كشور، بازسازى و اعمار مجدد افغانستان تأكيد كرده است.
داوود سلطانزوى نامزد ديگر انتخابات، بر فقرزدايى و ايجاد 
اصالحات در دولت تأكيد كرده  وگفته است كه تأمين صلح 

و ثبات از عمده ترين برنامه هاى او خواهد بود.
ستادهاى  رسماً  نيز  نعيم  نادر  محمد  و  ارسال  امين  هدايت 
انتخابات  كاروزارهاى  وارد  و  گشوده اند  را  انتخاباتى شان 

رياست جمهورى شده اند.
ادامه  ماه  دو  افغانستان  رياست جمهورى  انتخابات  تبليغات 
رياست جمهورى  انتخابات  است  قرار  داشت.  خواهد 
سراسر  در   93 سال  حمل   16 كشور   واليتى  شوراهاى  و 

افغانستان برگزار شود.
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نامزدان در نخستين روز پيكارهاى انتخاباتى

نداى اصالحات سر دادند



شامگاه روز شنبه دوتن از اعضاى ستاد انتخاباتى داكتر 
كشته  گلوله  ضرب  به  هرات  واليت  در  عبداهللا  عبداهللا 

شدند. 
ايتالف ملى افغانستان كشته شدن دوتن از همكاران شان 
را در شب آغاز كمپاين هاى انتخاباتى، توطيه يى «سياسى 

و انتخاباتى» خوانده است.
فاضل سنگچاركى، يكى از سخنگويان داكتر عبداهللا گفت: 
انتخاباتى ما  تاييد مى كنم كه دكتر همدرد مسوول ستاد 
در هرات، به دست مردان مسلح كشته شد. عالوه بر اين 
جان  تيراندازى  اين  در  تيم  اين  اعضاى  از  ديگر  يكى 

باخت.
سخنگوى پوليس هرات نيز گفت: اين دو تن به نام هاى 

و  همدرد  احمد 
تن  دو  شجاع الدين 
ستاد  مسووالن  از 
عبداهللا  دكتر  انتخاباتى 
به ضرب گلوله مردان 

ناشناس كشته شدند.
گروهى  هيچ  هنوز 
اين  مسووليت 
برعهده  را  تيراندازى 
اما  است؛  نگرفته 
اوريا  فضل الرحمان 
ديگر  سخنگوى  يك 
اين  عبداهللا،  داكتر 
بازى هاى  به  را  حادثه 
سياسى»  و  «انتخاباتى 

پيوند داده است.
نيروهاى  به  ما  گفت:  نيز  عبداهللا  دكتر  نزديكان  از  يكى 
تهديدهاى  است  ممكن  كه  بوديم  كرده   اعالم  امنيتى 
احتمالى بيشترى وجود داشته باشد اما متاسفانه على رغم 
تدابير امنيتى شديد و حضور نيروهاى پوليس اين رويداد 

صورت گرفت.
آغاز  در  رويداد  اين  افزود:  عبداهللا  دكتر  سخنگوى 
مبارزات انتخاباتى يك نشانه بد محسوب مى شود. حامد 
تسليت خود  مراتب  افغانستان  رييس جمهورى  كرزى، 
ابراز داشت و به وى تضمين داد كه  را به دكتر عبداهللا 

تحقيقات درباره اين حمله صورت مى گيرد. 

شفاخانه هاى دولتى به...
مداواى بيماران، توسط خود بيمار و بقيه توسط 
دولت پرداخته مى شود، افزود: به طور متوسط 
هزينه  صحى  خدمات  در  دالر   42 فرد  يك 
 11 و  بيمار  از شخص  آن  دالر   31 كه  مى كند 

دالر آن از دولت دريافت مى شود.
جمهوريت،  بيمارستان هاى  افزود:  وى 
از  جناح  بيمارستان  و  مادر  و  طفل  بيمارستان 
جمله بيمارستان هايى هستند كه براى مشاركت 

عمومى و خصوصى در نظر گرفته شده اند.
بخش  در  خصوصى  بخش  گذارى  سرمايه 

صحت عامه و درمان
صنايع  و  تجارت  اتاق  رييس  حقجو،  قربان 
صبحت  كنفرانس  اين  در  كه  نيز  افغانستان 
وزارت  دست آوردهاى  به  اشاره  با  مى كرد، 
در  كه  داشت  اظهار  افغانستان  عامه  صحت 
بخش صحت عامه و درمان، بخش خصوصى 
و  است  نكرده  مالحظه يى  قابل  سرمايه گذارى 
نيز  خصوصى  بيمارستان هاى  كيفى  وضعيت 

رضايت بخش نيست.
افزود: بخش خصوصى در شهر كابل 45  وى 

درصد سرمايه گذارى كرده است و 55 درصد 
نظر  از  كه  افغانستان  ديگر  واليت   31 در 
دسترسى همگانى به بيمارستان ها و بخش هاى 

صحت عامه توازنى برقرار نيست.
تجارت با صحت عامه مردم

تاكيد  افغانستان  صنايع  و  تجارت  اتاق  رييس 
كرد: سرمايه گذاران بايستى بدانند كه بر صحت 
تجارت  نبايد  افغانستان  مردم  درمان  و  عامه 
بخش  اين  در  سرمايه گذارى  از  هدف  كنند، 
به  تجارت  نه  باشد  مردم  به  خدمت  بايستى 

قيمت جان مردم.
در  نفر  هزار   16 اكنون  كه  اين  بيان  با  حقجو 
بيمارستان ها و درمانگاه ها مشغول بكار هستند، 
اظهار داشت كه سرمايه گذارى در بخش صحت 
براى  نيز  را  كارى  زمينه هاى  درمان،  و  عامه 

بسيارى فراهم مى كند.
بر اساس ارقام صحت عامه ملى افغانستان، در 
سال هاى 2011 تا 2012 ميالدى به علت ميسر 
 285 ساالنه  عامه  صحت  مراقبت هاى  نبودن 
ميليون دالر صرف دريافت خدمات درمانى، در 

خارج از اين كشور شده است.
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سخنگوى داكتر عبداهللا:
ترور دوتن از همكاران ما ريشة سياسى و انتخاباتى دارد

هستند  ناراحت  والنسيا  برابر  از شكست  بارسلونا  بازيكنان 
اما اطمينان دارند كه مى توانند صدر جدول رده بندى را بار 

ديگر به دست آورند.
بارسلونا در حساس ترين بازى هفته بيست و دوم رقابت هاى 
در  دو  بر  سه  نتيجه  با  و  شد  تلخى  شكست  متحمل  ليگا 
زياد  احتمال  به  تا  داد  به شكست  تن  والنسيا  برابر  نوكمپ 

صدر جدول رده بندى را پس از مدت ها از دست دهد.
بازيكنان بارسلونا از اين شكست تلخ خانگى ناراحت هستند 

اما اميد خود را به آينده از دست نداده اند.
اينيستا: شكست تلخى بود

را  بايد خود  بود.  تلخى  اناريها گفت: شكست  آبى  هافبك 
بارسلونا  كنيم.  آماده  آينده خود در جام حذفى  براى ديدار 
آماده شو. بايد اين شكست را فراموش كنيم و به آينده فكر 

كنيم.
آبى-اناريها  تركيب اصلى  والنسيا در  برابر  ديدار  اينيستا در 

قرار نگرفت. او در دقيقه 65 به جاى ژاوى به ميدان رفت.
فابرگاس: هنوز مسير طوالنى در پيش داريم

شكست تاسف بارى بود اما هنوز راه طوالنى در پيش داريم. 
در ديدارهاى آينده خواهيم جنگيد تا بارديگر صدر جدول 
رده بندى را به دست آوريم. درست است كه احتمال دارد ما 
صدر جدول رده بندى را از دست دهيم اما فرصت بازگشت 

به صدر جدول وجود دارد.

دنى آلوس: زمان گريه كردن نيست
با  كه  گفت وگويى  در  برزيلى  بازيكن  اين 
وقتى  گفت:  داشت،  اسپانيا  آس  روزنامه 
شكست مى خوريم بايد قوى تر از قبل شويم و 
از آن درس بگيريم. بارسلونا تيم بزرگى است و 
بدون شك مى تواند در ديدارهاى آينده جبران 
طبيعى  فوتبال  در  پيروزى  و  شكست  كند. 
كه  خورديم  گل  والنسيا  برابر  حالى  در  است. 
ديدار  اين  در  متاسفانه  بوديم.  مسلط  بازى  بر 
وقتى  بايد  ندانستيم.  را  خود  فرصت هاى  قدر 
پيش مى افتيم از فرصت هاى خود بهره بريم و 
مشكل  به  ادامه  در  تا  كنيم  بيشتر  را  اختالف 
نبايد خط دفاعى را مسوول شكست  نخوريم. 
اين  مسئول  ما  همه  دانست.  امشب  ديدار  در 
شكست هستيم چرا كه بارسلونا يك تيم است.

براى گريه  زمانى  برمى خيزيم.  و  افتاديم  زمين  ما  افزود:  او 
كردن نيست. بايد هرچه سريعتر خود را از اين شرايط خارج 
كنيم واز اين شكست درس گيريم تا بار ديگر در اين شرايط 
پايان  اما  داديم  ازدست  را  صدرجدول  حاال  نگيريم.  قرار 

فصل نيست كه نگران باشيم. هنوز زمان زيادى باقى مانده 
و من اطمينان دارم كه بارديگر به صدر جدول بازمى گرديم.

ماسكرانو: بايد قبل از دير شدن برخيزيم
مدافع آرژانتينى آبى-انارى ها گفت: از اين شكست خانگى 
حالت  بهترين  در  امشب  ديدار  در  هستم.  ناراحت  بسيار 
ساعت  نيم  در  بوديم.  بد  بسيار  دوم  نيمه  در  نبوديم.  خود 

نخست خوب دويديم و به گل هم رسيديم. بايد در همان 
زيادى  فرصت هاى  ما  مى كرديم.  تمام  را  كار  نخست  نيمه 
سه  داديم.  را  خود  اشتباه هااى  تاوان  و  داديم  دست  از  را 
امتياز حساس را از دست داديم. بايد هر چه سريع تر از اين 
پايان  در  صورت  اين  غير  در  شويم  خارج  سخت  شرايط 
فصل بسيار پشيمان خواهيم شد. بارسلونا ديدارهاى سختى 
در رقابت هاى ليگا و ليگ قهرمانان اروپا پيش رو دارد بنابرين 
نياز دارد تا هر چه سريعتر به خود آيد و از اين حالت خارج 

شود.
والدس: شب تلخى بود

را  بار دروازه خود  ديدار سه  اين  در  بارسلونا كه  سنگربان 
زمانى  رقم خورد.  ما  براى  تلخى  گفت: شب  ديد،  بازشده 
براى اشتباه وجود ندارد. بايد تا آخرين روز بجنگيم و ديگر 
اشتباه نكنيم. درست است كه ما شكست خورده ايم و صدر 
جدول رده بندى را از دست داده ايم اما هنوز زمان زيادى تا 

پايان ليگ باقى مانده است و بايد تا آخر بجنگيم.
بارسلونا باوجود شكست برابر والنسيا با 54 امتياز در صدر 
جدول رده بندى باقى ماند اما در صورت پيروزى يا تساوى 
اتلتيكومادريد صدر را از دست خواهد داد. البته در صورت 
آبى-اناريها  بازهم  رئال  پيروزى  و  مادريد  اتلتيكو  شكست 

صدر را از دست مى دهند.

ورزش

با عرض سالم و احترام خدمت نامزدان، معاونين محترم شان، 
نخبه گان سياسى، مهمانان بسيار عزيز حاضر در برنامه و جناب 

آقاى احمد ولى مسعود.
در قدم نخست من اين پوزش را از جانب آقاى قيوم كرزى به 
شما تقديم مى كنم كه ايشان نتوانستند در اين نشست حضور 
پيدا كنند؛ اما در نشستى كه چند روز قبل به همين منظور برگزار 

شده بود، تشريف داشتند.
بحث اجنداى ملى روى اينكه نامزدان محترم اين جا تشريف 
انتخابات به  بياورند و روى يك   سرى معيارها توافق كنند كه 
طور درست و سالم برگزار شود، به نظر من يك طرح بسيار 
خوبى ا ست و در اين طرح جناب احمدولى مسعود در جريان 
هستند كه ما از گذشته ها روى اين طرح همكارى مى كرديم و 
صحبت هايى داشتيم كه راه حل مشكل افغانستان اين است كه 

با تفاهم ملى بتوانيم مسايل و مشكالت را حل كنيم.
اگر  كه  شود  تعريف  معنا  اين  به  بايد  ملى  وحدت  حكومت 
يك نامزد محترم در روز انتخابات برنده مى شود و شايد طرح 
اجنداى ملى هم همين بحث را داشته باشد كه از استعدادها و 

تخصص كه در ساير تيم ها وجود دارد استفاده شود و به اين 
بعدى  حكومت  در  نامزد  من  اگر  حاال  خوب  كه  نباشد  معنا 
به راى مردم  بايد  يعنى  نمى پذيرم؛  را  انتخابات  نبودم،  شريك 
احترام گذاشته شود و تقسيم قدرت صورت نگيرد؛ ولى استفاده 
از تخصص اعضاى ساير تيم هاى نامزدان كار مثبتى است و يك 

راه حل معقول مى تواند باشد.
زمانى كه مردم به پاى صندوق هاى راى مى روند، پس بايد اين 
احساس را داشته باشند كه هر آن چيزى كه از صندوق بيرون 
مى آيد ارادة مردم است و بس و به آن احترام گذاشته و راه بديل 
براى آن وجود ندارد و اين اشتباه نبايد صورت گيرد كه تقسيم 
كه جناب سفير صاحب  همان طورى  مى گيرد.  قدرت صورت 
نيز اشاره داشتند، بحث اين است كه تقسيم قدرت مطرح نباشد 
و مردم اين اطمينان را داشته باشند كه ارادة شان در انتخابات 
رأى  شما  كه  بود  نخواهد  معنا  اين  به  و  شد  خواهد  منعكس 
داده ايد بسيار تشكر، اما ما حاال باهم تفاهم مى كنيم كه چه گونه 

حكومتى را بسازيم. 

نخبه گان  خواهران،  و  برادران  همة  خدمت  سالم  عرض 
سياسى، مهمانان گرامِى داخلى و خارجى حاضر در تاالر و 

جناب احمد ولى مسعود.
تيم ما به قانون اساسى قانون انتخابات و ساير قوانين معتقد 
روشن  و  مشخص  آن  موضوع  كه  كنفرانس  اين  در  است. 
است، موضوعاتى كه مربوط به برنامه هاى كارى ما مى باشد 
بهره بردارى  شكوه،  با  برنامة  اين  از  تا  نمى كنم   مطرح  را 

سياسى صورت نگيرد.
در قدم نخست از برگزار كننده گان كنفرانس اجنداى ملى و 
شخص احمد ولى مسعود صميمانه تشكر مى كنم كه براى 
انجام چنين مسألة بسيار مهم ملى پيش قدم گرديدند و ميان 

نامزدن رياست جمهورى تفاهمى را ايجاد كردند.
اين  با  كه  محترم  نامزدان  تمامى  از  مى خواهم  دوم  قدم  در 
اظهار  قلب  صميم  از  اند،  بوده  هميار  و  همكار  تفاهم نامه 

تشكر و سپاس نمايم.
يك  انتخابات  است،  آمده  تفاهم نامه   در  كه  همان طورى 
در  مشروع  دولت  و  ثبات  ايجاد  در  ارزش مند  فرصت 
افغانستان مى باشد؛ بنابراين سهم و نقش نامزدان محترم در 

اين زمينه نيز خيلى مهم و اساسى مى باشد.
حكومت  و  انتخابات  مستقل  كميسيون  بى طرفى  از  گذشته 
رفع  قبال  در  بايد  نيز  محترم  نامزدان  انتخابات،  پروسة  در 
انتخابات  در  تقلب  عدم  بر  مبنى  مردم  ميان  در  نگرانى ها 

وظيفه بسيار مهم و خطيرى را دارا مى باشند.
من به نماينده گى از تيم ما به طور بسيار واضح اظهار مى دارم 
مى دانيم. همچنان  متحد  تفاهم نامه  اين  قبال  در  را  كه خود 
براى رفع هر نوع نگرانى و تشنج در زمان مبارزات انتخاباتى 
و پس از آن، از هيچ نوع تالش و سعى دريغ نخواهيم كرد.

بايد ياد آور شوم كه ما بدون وحدت ملى نه به صلح دايمى 
بنابراين  سالم؛  به حكومت دارى  نه  و  يافت  خواهيم  دست 
تحكيم وحدت ملى را اساس رفع مشكالت اساسى كشور 

مى دانيم.
ما اين تفاهم نامه را قدم آغازين براى تحكيم وحدت ملى 
دانسته و از همة نامزدان خواهشمنديم كه آن را با صدق دل 
در معرض اجرا قرار دهند تا همة ما در آوردن صلح و ثبات 

در كشور نقش اساسى خود را ايفا نموده باشيم.

ياد آورى:
 كنفرانس اجنداى ملى، هفتة گذشته با حضور نامزدان انتخابات رياست جمهورى و صدهاتن از نخبه گان 
و  رياست جمهورى  نامزدان  بزرگ،  كنفرانس  اين  در  شد.  برگزار  كابل  در  كشور  سياست مداران  و 
نخبه گان سراسر كشور، از طرح اجنداى ملى و تشكيل دولت وحدت در فرايند انتخابات حمايت كردند.

در  كشور  سياست مداران  و  نخبه گان  و  رياست جمهورى  نامزدان  سخنرانى  متن  ماندگار  روزنامة   
كنفرانس اجنداى ملى را به نوبت به نشر مى رساند؛ چنانكه بخشى از صحبت ها در كنفرانس آجنداى 

ملى، در شماره هاى پيشين روزنامه به نشر رسيده است.

ناراحتى آبى - انارى ها از شكست تلخ در نوكمپ

تاج محمد اكبر معاون اول محمد نادر نعيم: 

به تفاهمنامة اجنداى ملى پاى بند هستيم

داكتر امين اهللا حبيبى نماينده قيوم كرزى:

طرح اجنداى ملى مشكالت و مسايل را با تفاهم حل مى كند



Year 5  •  NO 1231 • Monday 3 february 2014

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

 برگ آرايي:  مجيب احمدى

ويراستار : روح اهللا يوسف زاده
مدير خبر : اميرى

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 كاوه جبران

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدى

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0789510066 :شماره تماس:  0752044210 - هرات 

mandegar.daily@gmail.com :نشانى برقى

مسؤول توزيع: حبيب اهللا - 0708169828 

به جز «سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: چهارراهى حصة دوم كارته پروان، سرك 
غربى (سمت باغ باال) دست راست، كوچة پنجم

شماره گان: 5000

بدليل  كه  كرد  اعالم  عامه  صحت  وزارت 
توانايى  عدم  و  صحت  خدمات  زياد  هزينه هاى 
تجهيزات  تأمين  بخش  در  به خصوص  دولت 
بخش  به  دولتى  شفاخانه هاى  متخصصين،  و 

خصوصى واگذار مى شود.
ثريا دليل، وزير صحت عامه روز گذشته در يك 
افغانستان در  اين  كه  بيان  با  كنفرانس مطبوعاتى، 
عرصة صحت پيشرفت قابل مالحظه كرده است 
افزود: در حال حاضر 60 درصد مادران به خدمات 

پيش از باردارى دسترسى دارند.
پيشرفته  خدمات  كرد:  تأكيد  عامه  صحت  وزير 
و...  سرطانى  قلبى،  بيمارى هاى  مانند  صحت 
نيازمند هزينه هاى مالى هنگفتى به ويژه در بخش 
تجهيزات و افراد متخصص است بنابراين دولت 

فراهم  را  مسايل  اين  تمام  نيست  قادر  تنهايى  به 
كند.

وى اظهار داشت: به همين دليل، برنامة مشاركت 
تا  انداخته  راه  به  را  بخش خصوصى  و  عمومى 
در  بتوانند  خارجى  و  داخلى  سرمايه گذاران 

شفاخانه هاى دولتى سرمايه گذارى كنند.
دليل اظهار داشت كه وزارت صحت عامه از اولين 
وزارت خانه هايى است كه 2 سال پيش بخشى به 
نام مشاركت عمومى و خصوصى را ايجاد كرده 

است.
هزينه درمان بيماران براساس برنامه جديد دريافت 

مى شود
 73 اينكه  بيان  با  افغانستان  عامه  صحت  وزير 
درصد هزينه...                          ادامه صفحه 7

دبيركل ناتو اعالم كرد، رييس جمهور كرزى احتماالً پيمان 
امنيتى در مورد حضور نيروهاى خارجى در افغانستان را 

امضا نمى كند.
اين  امضاى  براى  را  شروطى  كرزى  آقاى  كه  حالى  در 
نيروهاى  عمليات  توقف  ويژه  به  و  كرده  تعيين  قرارداد 
است،  غيرنظامى خواستار شده  مناطق  در  را  امريكا  ويژه 
آتالنتيك  پيمان  دبيركل سازمان  اندرس فوگ راسموسن، 
شمالى (ناتو) در حاشية برگزارى كنفرانس ساليانه امنيتى 
مونيخ در جمع خبرنگاران گفت: به نظر من، اگر بخواهيم 
پيمان  افغانستان  بعدى  رييس جمهورى  باشيم،  واقع بين 
امنيتى را امضا خواهد كرد. اگر هم اين قرارداد امضا نشود، 
ما آماده ايم تا نيروهاى خود را به طور كامل در پايان سال 

ديگر  زيرا  كنيم  افغانستان خارج  از   2014
هيچ مبناى قانونى براى ادامه حضور در اين 

كشور نداريم.
نيروى  رويترز،  خبرگزارى  گزارش  به 
در  امنيت  برقرارى  به  كمك  بين المللى 
افغانستان (ايساف) كه تحت فرماندهى ناتو 
است، هنوز 57 هزار نفر نيرو در اين كشور 
دارد كه دو سوم از آن ها آمريكايى هستند.

وزير دفاع انگليس: كرزى توافقنامه امنيتى 
را امضا كند

رييس جمهورى  از  انگليس  دفاع  وزير 
افغانستان خواست كه توافقنامة امنيتى مورد 

مناقشه ميان كابل و واشنگتن را امضا كند.
كنفرانس  حاشية  در  انگليس  دفاع  وزير  هاموند،  فيليپ 
امنيتى مونيخ در آلمان گفت: افراد زيادى پيگير اين ماجرا 
هستند. ما به فشارهاى خود بر كرزى ادامه خواهيم داد تا 
توافق دوجانبه امنيتى را امضا كند تا وضعيت حضور ناتو 

پس از توافق مشخص شود.
وزير دفاع انگليس گفت: ما به بحث درباره اين موضوع 
ادامه  است،  افغانستان  منافع  راستاى  در  (توافق)  اين  كه 
خواهيم داد و اميدواريم كه نه تنها كشورهاى ايساف بلكه 
كشورهاى ديگرى چون روسيه، چين و ايران اين پيام را 
به كرزى بفرستند كه توافقنامه در راستاى منافع افغانستان 

است و بدين ترتيب اين موضوع به سرانجام برسد.

شفاخانه هاى دولتى به بخش خصوصى 
واگذار مى شود

دبيركل ناتو: 

كرزى توافقنامة امنيتى را امضا نمى كند
انگليس: 

فشارها را بر كرزى ادامه ميدهيم

آگـهى


