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احمد ولی مسعود در کنفرانس خبری اجندای ملی:

1+50 حالل مشکالت نیست 

وزیر دفاع پاکستان اعالم کرد: امریکا هنوز از فروش سالح های 
باقی مانده در افغانستان به پاکستان انصراف نداده است.  

آصف یاسین ملک وزیر دفاع پاکستان روز گذشته در گفت وگو 
فروش  از  هنوز  امریکا  داشت:  ابراز  اسالم آباد  در  خبرنگاران  با 
سالح های باقی مانده در افغانستان انصراف نداده اما آنان هنوز 
نتیجه  به  پاکستان  به  این سالح ها  انتقال  و  فروش  نحوه  درباره 

قطعی نرسیده اند.
وی افزود: سالح های باقی مانده در افغانستان به پاکستان تعلق 
دارد و قرار نیست این سالح ها همچنان در مناطق خطرناک که 

در دسترس طالبان است، باقی بماند.
در همین حال، سفارت امریکا در پاکستان در بیانیه یی اعالم کرد: 
واشنگتن در زمینه...                                    ادامه صفحه 6

سرنوشت ساز  انتخابات  به  مانده  روز  دو 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی کشور و مبارزات 

انتخاباتی نامزدان امروز پایان می یابد. 
میان  در  ریاست جمهوری  نامزدان  گذشته  روز 
را  هواداران شان در والیت های مختلف طرح های شان 

اریه کردند.
غنی  اشرف  هرات،  والیت  در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 

والیت  در  رسول  زلمی  کابل،  والیت  در  احمدزی 
جمع  در  ننگرهار،  در  سیاف  استاد  و  بامیان  و  پروان 
هواداران شان برنامه ها و اهداف شان را مطرح کردند.

داکتر عبداهلل که در جمع ده  ها هزارتن از هوادارانش در 
شهر هرات سخن می زد، از احتمال تقلب در انتخابات 

ریاست  جمهوری کشور هشدار داد. 
مردم  برای  تقلب،  از  آمده  بر  حکومت  که  گفت  او 

افغانستان پذیرفتنی نیست. 
داکتر عبداهلل به کمیسیون انتخابات نیز هشدار داد که 
رأی دهی  های   ورق  باید  انتخابات  برگزاری  روز  در 
کافی در مراکز وجود داشته باشد و نباید این ورق ها 

کم فرستاده شود.
داکتر عبداهلل گفت که شایسته ساالری و سپردن کار به 

 ادامه صفحه 6 
اهل آن، اصلی...                        

وزیر دفاع پاکستان:

سالح های باقی ماندۀ امریکایی 

در افغانستان به پاکستان تعلق دارد
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آخـرین روز برای شعـارها و وعده هـا
صفحه 6

اعـــالمیۀ مطبوعاتی کــنفرانس آجــندای ملی

مورخ 12 حمل 1393- كابل
مردم نجیب افغانستان!

کشور ما در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد؛ انتخاباتی که می تواند در تحکیم و گسترش دموکراسی، توسعۀ مشارکت و 
اعتمادسازی بیشتر، تأثیر عمیق و همه جانبه داشته باشد.

گذار مسالمت آمیز قدرت می تواند راه را برای پیشرفت، انکشاف، امنیت و ثبات، همگرایی و وفاق ملی بیشتر از پیش هموار کند.
 کنفرانس آجندای ملی با در ک حساسیت های سیاسی کنونی و عبور موفقیت آمیز از چالش ها و نابسامانی های موجود، تالش می کند 
در روند گذار مسالمت آمیز قدرت و سالمت انتخابات، نقش فعال و سازنده داشته باشد و برای رسیدن به این اهداف متعالی، از نامزدان 
ریاست جمهوری، دانشمندان، علمای دین، روشنفکران و گروه ها و سازمان های فعال سیاسی و اجتماعی می خواهد نقش تاریخی خود 

را در شرایط حساس کنونِی کشور از طریق انسجام و یکپارچه گی ملی ادا کنند.
مردم شریف کشور!

کنفرانس آجندای ملی به منظور اجرایی کردن مفاد تفاهم نامۀ مورخ 8 دلو1392 نامزدان ریاست جمهوری که در کنفرانس بزرگ اجندای ملی با اشتراک نامزدان و جمع کثیری از 
نخبه گان فکری و سیاسی از سراسر افغانستان ـ در هوتل انترکانتینتال کابل ـ مورد تأیید قرار گرفت، به منظور تالش در امر برگزاری انتخابات شفاف، صیانت، از آرای مردم و 
جست وجوی راهکارهای مناسب به هدف جلوگیری از بروز نامالیمات احتمالی در روند انتخابات، در نظر دارد که به زودی یک نهاد ملی مرکب از نماینده گان نامزدان ریاست 
جمهوری، نهادهای مدنی، نهادهای انتخاباتی  و شخصیت های مستقل ملی ایجاد نماید. لذا هیأت رهبری کنفرانس آجندای ملی برای ایجاد چنین نهادی، مذاکرات خود را آغاز 
کرده است و بدین وسیله به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که کنفرانس آجندای ملی با تمام توان و صداقت می کوشد که برای سالمت انتخابات و پیامدهای آن، نقش فعال و 

سازنده ایفا نماید.
تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت سیاسی گسترده بر اساس شایسته ساالری، یکی دیگر از مفاد تفاهم نامه می باشد که به عنوان گزینه یی منطقی برای تأمین ثبات و رسیدن به 

صلح پایدار، مورد تأکید کنفرانس آجندای ملی قرار دارد. 
باورمندیم که با تشکیل دولت وحدت ملی، رهبری خردمند و مدیریت جمعی، با روحیۀ تفاهم، همگرایی و اعتماد، گام های استواری را در راستای روند موفقیت آمیز انتقال سیاسی 

خواهیم برداشت.
و من اهلل التوفیق

هیأت رهبری کنفرانس آجندای ملی



آیا تدویر سومین انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان، بدون تقلب و با شفافیت همراه 

خواهد بود؟ 
انتخابات  در  احتمالی  تقلِب  سناریوی 

چه گونه طرح و مهندسی می شود؟ 
بازی  در  انتخابات  مهندسی  و  تقلب  پیامد 

سیاسی و معادلۀ قدرت چیست؟ 
در  مهندسی  و  تقلب  از  می توان  چه گونه 

انتخابات جلوگیری کرد؟ 

و  ریاست جمهوری  انتخابات  که  حالی  در 
شوراهای والیتی روز شنبه )16حمل1393 
اذهاِن  می شود،  برگزار  اپریل2014(   /
یاد  پرسش های  پاسِخ  دریافت  به  بسیاری 

شده معطوف شده اند.
نامزدان  انتخاباتِی  مبارزات  ماه  دو 
ریاست جمهوری، به تبارزِ سه نامزدِ پیشتاز 

منجر شده است که آن ها عبارت اند از:
ـ عبداهلل عبداهلل
ـ زلمی رسول 

ـ اشرف غنی احمدزی 
در حالی که هر یک از این نامزدان در درون 
اما  افغانستان حامیاِن خود را دارند،  دولِت 
نامزد  که  برافتاده  پرده  از  دیگر  راز  این 
اصلِی مورد حمایِت دولت و شخص رییس 
است؛  رسول  زلمی  آقای  کرزی،  جمهور 
قبل در حدس  ماه  تا چند  نامزدی که حتا 
سیاسی  فعاالِن  و  آگاهان  گمانه زنی های  و 
شامل لیسِت نامزدان نمی شد و شاید خود 

ایشان نیز از آن بی اطالع بود.

انتخابات  این  برندۀ  رسول  زلمی  آیا 
خواهد شد؟ 

زلمی  از  کرزی  رییس جمهور  اگر حمایت 
انتخابات  در  موصوف  برندۀ  برگ  رسول، 
قبل  از  پیروزی  و  شود  ارزیابی  و  تلقی 
با  بازی  بزند،  رقم  وی  برای  را  تعیین شده 
ناکامی  دارد:  هم  دیگر  ُرِخ  یک  سکه  این 

زلمی رسول در انتخابات!
شکست زلمی رسول، ناشی از سیاست های 
در  به ویژه  کرزی  جمهور  رییس  خارجِی 
غرب  و  امریکا  با  ستیزه جویی  و  مخالفت 
خواهد بود، مشروط بر این که امریکاستیزی 
بازی  یک  نه  کرزی  رییس جمهور 
بلکه چرخش جدی و واقعی  استخباراتی، 
در نگرش و دیدگاه وی در برابر امریکا و 
به سختی  که  حالتی  چنین  در  باشد.  غرب 

گفت،  سخن  آن  بودِن  واقعی  از  می توان 
خواهد  سیاست  این  قربانِی  رسول  زلمی 

شد.
اجرای سناریوی مهندسی انتخابات از سوی 
نامزد  پیـروزی  جهت  در  دولتی  مهندسان 
مورد نظر، وضعیتی ایده ال و مطلوب است. 
انتخابات  مهندسی،  این  شکست  با  اگر 
اصلی  طرح  شود،  کشانده  دوم  دور  به 
مهندساِن انتخابات در دور دوم، آن خواهد 
بود تا زلمی رسول و اشرف غنی احمدزی 
وارد این دور شوند. اهمیت برگزاری دور 
برای  مذکور،  نامزد  دو  میان  انتخابات  دوم 
از  ارگ  برای  به ویژه  انتخابات  مهندساِن 
و  سیاست  عرصۀ  در  قومی  نگرِش  زاویۀ 
و  باور  در  مهم  نکتۀ  دو  به  سیاسی،  اقتدار 

نگرِش آن ها برمی گردد: 
قدرِت  قبیله یی  رقابت  به  بازگشت  1ـ 
پشتون.  واحد  قومیِت  درون  در  سیاسی 
به  توجه  با  آنان  دیدگاه  از  که  رقابت  این 
تا  که  افغانستان  قومی  و  اجتماعی  ساختار 
کودتای ثور 1357 بازتاب طبیعی و منطقی 
مذکور  کودتای  از  پس  بود،  ساختار  این 
مسیر  از  و دخالت خارجی،  تجاوز  اثر  در 

اصلی و طبیعِی آن منحرف شد. تبعات این 
دخالِت  تداوم  و  سیاسی  بی ثباتی  انحراف، 
خارجی با تکیه به اقلیت های قومی و تغییر 
قوم  یک  دروِن  در  قدرت  قبیله یی  رقابت 
بود.  اقوام  میان  قدرت  قومِی  منازعۀ  به 
برگزاری دور دومِ انتخابات میان اشرف غنی 
واقع  در  که  رسول  زلمی  و  احمدزی 
قبابل درانی  قبیله یی قدرت را میان  رقابت 
به  بازگشت  می سازد،  منعکس  غلجایی  و 
همان وضعیت طبیعِی رقابت سیاسی تلقی 

می شود.
قومی  گروه های  سایر  حذف  و  راندن  2ـ 

ـ  سیاسی  قدرت  سر  بر  رقابت  مرکز  از 
اصلی  مدعی  تاجیک،  قومی  گروه  به ویژه 
این رقابت ـ به حاشیه و به بیرون از میدان 

اصلی منازعۀ مسالمت آمیز قدرت.
دور  به  عبداهلل  عبداهلل  دکتور  ورود  عدم   
دوم از این زاویه مورد توجه قرار می گیرد 
و بازگشت به مسیر طبیعی رقابت قبیله یِی 
قدرت در درون ساختار گروه قومی واحد، 

محقق و تثبیت می شود.

شفاف  انتخابات  آرا،  شمارش  و  نظارت 
و عادالنه:

یگانه راه برگزاری انتخابات شفاف و عاری 
فراگیر  تخطی های  و  کالن  تقلب های  از 
و  انتخابات  بر  فراگیر  نظارت  انتخاباتی، 
رای  اخذ  محل  در  مردم  آرای  شمارش 
و  نظارت  این  حد  کدام  تا  این که  است. 
انتخابات  شفافیِت  و  عدالت  آرا،  شمارش 
را تضمین می کند، به درستی نمی توان تعیین 
کرد؛ اما نظارت فراگیر و گسترده در هر یک 
نماینده گان  از  متشکل  رای گیری  مراکز  از 
نامزدها و نماینده گان جامعۀ مدنی، درصدی 

این ضمانت را باال می برد.

نکتۀ مهم در مورد کارایی و موثریت نظارت 
بر انتخابات، آن است تا قبل از انتخابات، تمام 
نامزدان ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل 
کنند  توافق  افغانستان  دولت  و  انتخابات 
ناظران به خصوص  که رای گیری در غیاب 
و  انتخابات  پیشتاز  نامزدهای  ناظران 
بودن  باز  نیست.  اعتبار  مدار  آرا،  شمارش 
غیاب  در  آرا  شمارش  و  رای گیری  مراکز 
نماینده و ناظر نامزدان ریاست جمهوری و 
عاملی،  و  بهانه  هر  به  مبتنی  مدنی،  جامعۀ 

حکایت از تقلب انتخاباتی دارد.
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 محمد اكرام اندیشمند

مهندسی 

انتخابات

و ترسیمی 

نو از معادلۀ 

قدرت

 

فرمان شورای وزیران مبنی بر ممنوعیِت کاربرد واژۀ »سرحد« 
برای مرز افغانستان و پاکستان، شاید آخرین حرکِت شوونیستِی 

آقای کرزی باشد که در پایان ایامِ تصدی اش اجرا می شود. 
شورای وزیران تصمیم گرفته که دیگر واژۀ »سرحد« را بنا بر 
سیاست های عمومی، دربارۀ مرز افغانستان و پاکستان استفاده 

نکند و ترجیحًا واژۀ »خط« را جاگزین آن کرده  است. 
به شدت  پسین  سال های  در  افغانستان  دولِت  سیاسِت 
شوونیستی بوده و آشکارا و پنهان، گامی  از پشتونستان خواهی 
و سیاسِت پان پشتونیسم پا عقب نگذاشته و این می رساند که 
روحیۀ برتری طلبِی قومی هنوز  از سیاسِت این کشور برچیده 

نشده است.
با آن که افغانستان یک کشور چندقومی ست و قانون اساسی، 
همۀ اقوام را برابر و برادر اعالم کرده، اما دولت افغانستان مثل 
می ورزد  تأکید  خود  واهِی  ارضِی  ادعاهای  بر  هنوز  گذشته 
تاریخِی آن را  یا حقایق  باشد و  منطِق آن قوی  این که  بدون 

تأیید نماید.
 از حکایِت خونین و کاذِب مرز دیورند نزدیک به صد سال 
می گذرد، اما بالی آن تا کنون ما را رها نکرده و هیچ حکومتی 
در افغانستان برای یک بار هم که شده، چارۀ این معضل را، از 
راه های عقالنی نسنجیده است. از روزگارِ داوودخان که تِب 
افغانستان  سیاست  وارد  آشکار  به صورِت  پشتونستان خواهی 
شد، تا به حال دولت مردان این کشور، مسالۀ مرزی دیورند را 
چونان یک مسالۀ ناموسی تلقی کرده و همواره به جای عقل، 

با احساسات عمل کرده اند.
کشور،  این  شهروندان  برابری  بر  اساسی  قانون  تأکید  به رغم 
مالِک  و  که صاحب  داده  نشان  کرزی همواره  آقای  سیاسِت 
یا  و  مهاجر  اقوامِ  دیگران،  و  است  قوم  یک  فقط  افغانستان 
برای  باید  چرا  که  است  این  پرسش  نیستند.  بیش  غیربومی 

تحمیِل یک سیاست قومی،  دیگران قربانی بدهند؟
افغانستان،  به نظر می رسد که طرف داراِن سیاست قومی  در   
این کشور را تنها ماِل مردماِن دو طرِف سرحد می دانند و به 
ندارند  اقوام توجهی  به نظریاِت دیگر  همین خاطر است که 
و با استفاده از قدرِت دست داشتۀ شان، ایدیولوژی خود را بر 
مایۀ  کنون  تا  که  ایدیولوژی یی  می کنند؛  تحمیل  دیگر  اقوامِ 

بربادی مردمِ ما بوده و از این پس نیز خواهد بود! 
مرز افغانستان و پاکستان، همان دیورند است؛ مرز رسمی  یی 
رسمیت  به  را  آن  ملل  سازمان  و  جهانی  جامعۀ  نه تنها  که 
و  شاهان  همان  شواهد،  و  اسناد  بنیاد  بر  که  می شناسند، 
نیز  و ظاهرشاه  نادرخان  امان اهلل،  شاه  مثل  دولت های گذشته 
آن را به رسمیت شناخته اند. اما تنها داوودخان بود که بنا بر 
یک عقدۀ تاریخی، این حقیقت را نپذیرفت و با استفاده از جو 

ناسیونالیسم روزگارش، از رسمیِت این مرز انکار کرد. 
اینک جناب کرزی دقیقًا در پایان مأموریتش سعی دارد که با 
تحریک احساسات قومی،  جای پایی میان قومِ خود باز کند اما 
غافل از این که چنین سیاستی غیر از تشدید دشمنی با پاکستان، 
حاصلی ندارد و نیز خواست همۀ مردم افغانستان نمی باشد. اما 
نکتۀ جالب این جاست که چرا مقامات دیگر، با آن که می دانند 
این برخورد یک کنِش کاماًل قومی  است، در برابِر آقای کرزی 
نماینده گان  تمکین می کنند؟... معاوناِن آقای کرزی که ظاهراً 
دو کشورِ  میان  تنش   که  می دهند  اجازه  اند، چرا  دیگر  اقوام 

همسایه به حد باالی خود برسد؟
سود  به  سیاست ها  این گونه  پایانی،  روزهای  این  در  ممکن 
همراهانش  و  همفکران  نفِع  به  نیز  و  کرزی  آقای  شخِص 
جدیدی  دولِت  متوجه  خطراتش  که  به یقین  اما  شود،  تمام 
مگر  آمدـ  به میان خواهد  شانزدهم حمل  از  پس  که  می شود 
این که رییس جمهور جدید با روش های عقالنی مسالۀ دیورند 
و  کرزی  پای  پا جای  نباید  آینده  رییس جمهور  کند.  را حل 
دولت های گذشته بگذارد، اما از آن جایی که بسیاری از نامزداِن 
همفکِر آقای کرزی نیز در انتخابات پیِش رو در پی رسیدن به 

قدرت اند، این توقع نیز کمرنگ شده است. 
در پایان باید تأکید کرد که دغدغۀ دیورند در افغانستان یک 
مسالۀ قومی ا ست، چنان که ادعای ادغام سرزمین های آن سوی 
دیورند را تنها شوونیست های قومی سر می دهند. اما این شعار 
و ادعا، عماًل تجاوز به تمامیت ارضِی کشور همسایه محسوب 
پاکستان،  و  افغانستان  رسمی  میان  مرز  یگانه  زیرا  می شود؛ 
همین دیورند است و هر نوع ادعا در این زمینه، فقط می تواند 

جلوه یی از شوونیسم و قوم گرایی باشد.

دیورند و شوونیسِت قومی 

آقای کرزی
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»چانگ  با  دیدار  در  تاجیکستان  جمهور  رییس  رحمان  امام علی 
وانگیان« وزیر دفاع چین، تاکید بر گسترش روابط نظامی کرد. 

وزیر دفاع چین که در سفری سه روزه وارد شهر دوشنبه شده است، 
همکاری های دو کشور هم جوار در زمینه دفاع و امنیت در منطقه را 

مورد بررسی قرار داد. 
انجام  دوشنبه  روز  که  دیدار  این  در  تاجیکستان  جمهوری  رییس 
بااعتماد  شریک  و  صادق  دوست  خوب،  همسایه  را  چین  شد، 
دوجانبه  همکاری های  گسترش  و  تحکیم  از  و  نامید  تاجیکستان- 
و چندجانبه از جمله مبارزه با تروریسم و افراط گرایی استقبال کرد. 
چانگ وانگیان وزیر دفاع چین نیز ریاست دوره یی تاجیکستان بر 
اجالس سازمان همکاری شانگهای در سال جاری را مهم خواند و 
گفت: سال جاری برای رشد همکاری های دوجانبه و چندجانبه در 

حوزه سازمان شانگهای پُرثمر خواهد بود. 
دولت  استقالل  تحکیم  از  چین  جمهوری  گفت:  هم چنان  وانگیان 
آن  ضدتروریستی  آمادگی  و  دفاعی  قدرت  تقویت  تاجیکستان، 
تاجیکستان  دفاع  میرزا  وزیر  پیوسته حمایت خواهد کرد. شیرعلی 
نیز در دیدار با وانگیان، بر گسترش و تقویت روابط نظامی و دفاعی 

بین دو کشور تاکید کرد. 
هم چنین، مسایل امنیت منطقه یی و مبارزه علیه پدیده های نامطلوب 
گفت  محور  در  افراط گرایی  و  طلبی  جدایی  تروریسم،  جمله  از 
وگوهای طرفین قرار داشت. وزرای دفاع دو کشور مسایل حضور 
واحدهای نظامی دو کشور در تمرینات ضد تروریستی کشورهای 
صلح  ماموریت  عنوان-  با  شانگهای  های  همکاری  سازمان  عضو 

2014- که سال جاری در چین دایر شده را نیز بررسی کردند. 
وی در جلسه وزرای دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های 
شانگهای که با حضور وزرای دفاع کشورهای تاجیکستان، روسیه، 
سغد  استان  قیراقم  شهر  در  ازبکستان  و  قزاقستان  و  قرقیزستان 

تاجیکستان برگزار می شود نیز شرکت خواهد کرد. 
و  حفاظتی  و  امنیتی  های  برنامه  تکمیل  مورد  در  پیشنهادات  ارایه 
تدوین اقدامات پیشگیرانه برای ممانعت از گسترش دامنه تهدیدات 
و خطرات امنیتی به منطقه از محورهای اصلی این نشست خواهد 

بود. 
به  تاجیکستان  اقدام  اولین  شانگهای،  سازمان  دفاع  وزیران  نشست 
اجالس  است.   2014 سال  در  سازمان  این  یی  دوره  رئیس  عنوان 
سران شانگهای شهریور ماه / سنبله امسال با حضور حسن روحانی 

رییس جمهوری ایران در تاجیکستان برگزار خواهد شد. 
چین و تاجیکستان 500 کیلومتر مرز مشترک دارند و مرزبانان دو 
کشور بر خط مرزی مشترک در منطقه مختارنشین جان ـ اویغور و 
در منطقه مرغاب تاجیکستان نظارت می کنند. وزارت دفاع چین در 
15 سال گذشته 500 نظامی تاجیک را در دانشگاه های نظامی خود 

آموزش داده است.

امریکا و پاکستان: دوستان همیشه دشمن
برگردان به فارسی: عماد عابدی

 ،2011 ناگوار  سال  از  پس  پاکستان  و  امریکا  روابط 
گوی  و  گفت  است.   گذاشته  بهبودی  به  رو  بالخره 
با  انتظارات  و  واقعی  دامنه  با  بین دو کشور  استراتژیک 
قاعده از سر گرفته شده است.  ارتباط دفاعی دوباره آغاز 
شده و روی همکاری های چند ساله متمرکز شده است.  
کنگره ایاالت متحده، در عین حال، درگیر بحران سوریه 
نگران  داخل  در  پاکستانی  نخبگان  و  است،  اوکراین  و 
ستیزه جویی استند و در خارج به انتخابات افغانستان و 

هند چشم دوخته اند.
این عالیم ظاهری کافی است که ناظران دیرین پاکستان 
جریان  منطقه  در  زیادی  تحوالت  بسازد.   ناراحت  را 
داخلی  نظامی  ملکی-  تحوالت  آنها،  میان  در   -- دارد 
خروج  و  افغانستان،  و  هند  در  انتخابات  پاکستان،  در 
نیروهای ایاالت متحده از افغانستان -- که میتوانند روی 

روابط پاکستان با ایاالت متحده تاثیر بگذارد.
است.   ویژه  توجه  شایسته  تحول  دو  ها،  این  میان  از 
از  پس  افغانستان  در  سیاسی  داینامیک  فضای  نخست، 
انتخابات ریاست جمهوری و تصمیم نهایی دولت جدید 
ایاالت  با  جانبه  دو  امنیتی  توافقنامه  امضای  مورد  در 
متحده است.  دوم، چشم انداز یک عملیات بزرگ ارتش 
پاکستان در وزیرستان شمالی است، که چند بار شایعۀ آن 

باال شد و چند بار به تعویق افتاد.

آیا زمان برخورد جدی با پاکستان نرسیده است؟ 
صرف نظر از این که چه کسی برنده انتخابات افغانستان 
و  امریکا  روابط  چارچوب  روی  آن  نتیجۀ  بود،  خواهد 
تاثیر  این  شاید  هر چند  گذاشت،  تاثیر خواهد  پاکستان 
آنی نباشد.  تمام نامزدان ریاست جمهوری افغانستان علنا 
متعهد به امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده شده اند، 
این کشور  ایاالت متحده را در  که زمینۀ حضور نظامی 
فراهم خواهد کرد و احتماالً منجر به امضای  یک قرارداد 

مشابه با ناتو نیز خواهد شد.
پیمان  سرعت  به  افغانستان  جدید  جمهور  رییس  اگر 
امنیتی را امضا کند، به احتمال زیاد، ایاالت متحده یک 
نیروی کوچک را در افغانستان باقی خواهد گذاشت که 
مسوولیت آن همکاری های امنیتی و مبارزه با تروریسم 
خواهد بود -- پاکستان انتظار امضای این پیمان را دارد 
از سوی  باشد.   و حتا ممکن است در خفا طرفدار آن 
دیگر، اگر انتخابات به بن بست برسد و یا رییس جمهور 
از  فراتر  یا  تابستان  پایان  تا  را  امنیتی  پیمان  امضای  نو 
آن به تاخیر اندازد، تنها مالحظات تدارکاتی امکان باقی 
ایاالت  ارتش  برای  را  سرباز  دوهزار  از  بیش  گذاشتن 

متحده دشوار میسازد. 
پاکستان  و  امریکا  روابط  به  ربطی  چه  امنیتی  پیمان  اما 
پشت  در  را  پیمان  این  که  ناظران  از  برخی  دارد؟  
که چیزی  اند  تصور  این  به  میکنند،  دنبال  بسته  درهای 
وابستگی  قید  از  را  متحده  ایاالت  صفر«  »گزینه  شبیه 
در  و  می سازد،  آزاد  پاکستان  زمینی  ارتباطی  خطوط  به 
آباد  اسالم  با  جدی تری  رفتار  میتواند  واشنگتن  نتیجه 
داشته باشد.  عالوه بر این، به باور آنها، کاهش نیروهای 
در  نگرانی ها  کاهش  معنای  به  افغانستان  در  امریکایی 
مورد امنیت آنها است، و این به امریکا اجازه میدهد که 
بی سر و صدا با دولت افغانستان - و یا به تنهایی - شبه 
نظامیان را در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان با شدت 

بیشتری آماج قرار دهد.
روند  دو  صفر  گزینه  است.   تر  پیچیده  اما،  واقعیت، 
کس  هیچ  آنکه  با  اول،  میاورد.   حرکت  به  را  متضاد 
ایاالت  کوچک  نظامی  حضور  که  نیست  توهم  این  به 
متحده می تواند انسجام سیاسی را در افغانستان تضمین 
قطع  و  امنیتی  نیروهای  آموزش  برنامه  توقف  اما  کند، 
حمایت از زیرساخت های مبارزه با تروریسم احتمال بی 
ثباتی سیاسی را در افغانستان افزایش میدهد، که به نوبه 
خود می تواند در میان مدت و دراز مدت امکان مداخله 
پاکستان را در امتداد خط دیورند افزایش می دهد.  که این 
به خودی خود، منجر به ایجاد تنش در روابط امریکا و 

پاکستان خواهد شد. 
دوم، گزینه صفر و یا چیزی شبیه به آن، خطرات مرتبط 
به گسست در روابط امریکا و پاکستان را برای سیاست 
عقب  نشینی  می سازد.   برجسته  متحده  ایاالت  گذاران 
را  کمتری  گزینه های  و  امکانات  افغانستان  از  شتابناک 
برای مقابله با شبکه های جدید نظامی در حال ظهور در 
باقی  متحده  ایاالت  به  پاکستان  و  افغانستان  مرز  امتداد 
شبکه ها  این  با  مبارزه  در  پاکستان  چند  هر  میگذارد.  
با  متحده  ایاالت  است  ممکن  میکند،  عمل  گزینشی 
درنظرداشت امکانات کمی که در افغانستان خواهد داشت 
به این نتیجه برسد که همکاری های گزینشی پاکستانی ها 
به مراتب بهتر از هیچ است.  حتا همکاری های ناچیز با 
اسالم آباد در برابر گروه های ضد پاکستان مانند تحریک 
طالبان، به نفع ثبات داخلی پاکستان خواهد بود، که یکی 

از اهداف اصلی ایاالت متحده است.

گزینه صفر، به عبارت دیگر، ممکن نیست محاسبه ای را 
تغییر دهد که سیاستگذاران ایاالت متحده از سال 2001 
بدین سو به آن باور داشته اند: مزایای همکاری های نسبتا 
کم )اغلب نامید کننده( با پاکستان از گزینه های قهری و 

تنبیهی علیه این کشور سنگین تر است.

افسانه یی عملیات در  وزیرستان شمالی
تحول قابل توجه دیگر که به صورت بالقوه میتواند در 
روابط پاکستان با ایاالت متحده تغییروارد کند، عملیات 
نظامی پاکستان در وزیرستان شمالی است که در مورد آن 
بسیار صحبت شده است.  به نظر می رسد دولت پاکستان 
پس از چند هفته مذاکرات، از نظر پا در میانی عجیب و 
غریب و از نظر سیاسی زیانبار، با طالبان ضد پاکستان، 
نزدیک تر  قبیله ای  مناطق  در  گسترده  عملیات  یک  به 
می شود.  این که آیا واقعا عملیات شروع خواهد شد یا 
نه هنوز یک معما است.  با این وجود، در ماه های آینده 
دو دینامیک قابل توجه خواهد بود: اول، دامنه هر گونه 
کمک های  روی  تاثیری  چه  دامنه  این  دوم،  و  عملیات؛ 

دفاعی امریکا به پاکستان خواهد داشت.
عملیات  این  که  اند  باور  این  به  تحلیلگران  از  بسیاری 
فقط دارایی های طالبان را در مناطق قبیله ای، به ویژه در 
وزیرستان شمالی، هدف قرار خواهد داد.  به هر حال، 
تحریک طالبان پاکستان سازمان اصلی ضد دولتی است، 
و با دولت مذاکره کرده است.  این فرض معقول است، 
و با شیوه جنگ پاکستان جور درمیاید: مذاکره با دشمن 
برای ایجاد حمایت سیاسی، منزوی کردن دشمن با انجام 
با دیگر گروه های مشکل ساز،  معامله های کوتاه مدت 

و  عقب  به  گام  یک  سپس  و  شدید،  و  محدود  حمله 
ارزیابی مجدد وضیعت جدید.

عناصر  آن  پاکستان  دولت  که  می خواهد  متحده  ایاالت 
وزیرستان  در  که  دهد  قرار  هدف  نیز  را  حقانی  شبکه 
شبکه  رهبری  اینکه  به  توجه  با  اند.   گرفته  جا  شمالی 
نشان  امریکا  داخل  به  حمله  به  عالقه ای  است  حقانی 
است  ممکن  شبکه  این  به  امریکا  فشار  است،  نداده 
نیروهای  شمار  که  هنگامی  برسد.   نظر  به  نادرست 
شماره  دشمن  حقانی  بود،  زیاد  افغانستان  در  امریکایی 
پیچیده  های  تاکتیک  از  استفاده  با  میشد:  یک محسوب 
توانایی  که  کردند  ثابت  آنها  پاکستان،  با دولت  رابطه  و 
وارد کردن تلفات سنگین به نیروهای امریکایی، ائتالف 
دارند.  حاال که حضور  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و 
امریکا به طور چشمگیری کوچک شده است و روز به 
مورد  در  متحده  ایاالت  نگرانی  میشود،  کوچک تر  روز 
حقانی ها به کاهش تاثیر آنها در بی ثبات ساختن دولت 
در کابل، و به حداقل رساندن خطر به امکانات باقی مانده 

ایاالت متحده در افغانستان تغییر یافته است.
دولت پاکستان مایل نیست روابط خود با حقانی ها را، به 
ویژه در آستانه یک دوره بی ثباتی سیاسی در افغانستان، 
تغییر دهد. در این حال، ایاالت متحده ممکن است بی 
سر و صدا به پاکستانی ها گوشزد کند که مسولیت حمله 
حقانی ها به تاسیسات ایاالت متحده در افغانستان به آنها 

برمیگردد.
به  حمله  گونه  هر  جریان  در  پاکستان  دولت  عملکرد 
وزیرستان ارزش پاییدن را دارد، آیا پاکستان حقانی ها را 
به حال خود شان میگذارد و تمام نیروی خود را صرف 
جنگ با تحریک طالبان پاکستان میکند، و یا ظاهرا شبکه 
واقع هدف  در  اما  میسازد  عملیات  نیز شامل  را  حقانی 
اصلی دشمنان دولت پاکستان خواهند بود.  اگر بی پرده 
بگوییم، انتظارات امریکا از اقدام نظامی پاکستان بر ضد 
شبکه حقانی کم است.  اما پاکستان احتماال این را می 
به ویژه در پی حمله  این شبکه،  نادیده گرفتن  داند که 
دارد،  خطر  متحده  ایاالت  تاسیسات  بر  ها  حقانی  های 
و مقامات ایاالت متحده گستره هر عملیاتی را درمناطق 

قبیله ای از نزدیک دنبال خواهند کرد.
 برای روابط دفاعی امریکا و پاکستان امسال مهم است.  

و  دامنه  آگاهانه  اوباما  دولت  درامه سال 2011،  از  پس 
دفعات تعامل با پاکستان در مورد مسائل دفاعی را کاهش 
داد.  به عنوان مثال، به نظر می رسد ایاالت متحده،سهم 
پاکستان را از صندق کمک های نظامی خارجی به 295 
میلیون دالر افزایش داده باشد.  در چارچوب یک برنامه 
جهانی این مبلغ زیادی است، اما غیر قابل تغییر نیست، 
بلکه می تواند از روند روابط دفاعی دوجانبه، و یا درک 
نیازهای امنیتی داخلی پاکستان تاثیر پذیرد.  هر دو کشور 
همچنین بحث در مورد درخواست پاکستان برای ناوچه 
اند،  های از رده خارج شده امریکایی را نیز آغاز کرده 
ایاالت  دریایی  نیروی  اخیر  اعالم  از  پس  که  موضوعی 
متحده که میخواهد برنامه بازنشسته ساختن ناوچه های 

موجود را تسریع بخشد ارجحیت یافته است.

سی اس ایف چه میشود؟
پرسش واقعی، این است که سرنوشت )سی اس ایف( 
میکشد،  کجا  به  ائتالف  نیروهای  از  حمایت  صندوق 
برنامه ای که بر اساس آن پاکستان بیش از یک میلیارد 
دالر در سال برای حمایت از تالش های ضد تروریستی 
کند. در حالی که ممکن است کمک  خود دریافت می 
پاکستان  به  سعودی  عربستان  دالری  میلیارد  نیم  و  یک 
ارزش سی اس ایف را کاهش داده باشد، اسالم آباد هنوز 
داشته  جریان  ها  کمک  این  پرداخت  است  مایل  کامال 
باشد.   با این حال، شرایطی که تحت آن سی اس ایف 
پرداخت میشود، احتماال با ختم »عملیات آزادی پایدار« 
در پایان سال 2014 منقضی خواهد شد. این بدان معنا 
است که پاکستان یک منبع قابل توجهی کمک را در میانه 

سال 2015 از دست خواهد داد.
برنامه  مورد  در  حاضر  حال  در  متحده  ایاالت  مقامات 
صحبت  شود  ایف  اس  سی  جانشین  که  ای  احتمالی 
میکنند، که زیر شرایط نو پس ای سال 2014 عملی شود.  
پرسش های بی شماری وجود دارند که در نه ماه آینده 
باید به آنها پرداخته شود: آیا حمایت سیاسی برای یک 
برنامه جانشین وجود دارد؟  تحت چه شرایطی؟  در چه 

سطحی؟  با چه قواعد بازپرداخت؟
این گفتگو ها در مورد آینده سی اس ایف، از آنچه که 
  -- نخواهد  یا   - شمالی خواهد  وزیرستان  در  پاکستان 
امریکا در مورد جانشین  کنگره  میگیرد.  در  کرد شکل 
سواالت  اما  دارد،  وجود  مثبتی  نظرات  ایف  اس  سی 
زیادی نیز هست.  گزارش های اخیر نشان می دهد که 
پاکستان در مورد حضور اسامه بن الدن در ابت آباد می 
دانست، و این شک و تردید کنگره در مورد کمک های 
داد.  همانطوری که  افزایش خواهد  را  امنیتی دو جانبه 
پاکستان یک دور دیگر مذاکره با گروه های شبه نظامی 
را آغاز کرده است، منتقدان میپرسند که ایاالت متحده در 
برابر بیش از یک میلیارد دالر در سال چه بدست میاورد.  
مدافعان پاسخ میدهند که نبود نوعی از کمک های مالی، 
راه های همکاری های ضد تروریستی )آشکار و پنهان( 

را خواهد بست.
نیروهای  ی  آینده  ماههای  عملکرد  ساده،  عبارت  به   
پاکستانی در مرزهای غربی موضع این کشور را به طور 
تقویت  ایف  اس  سی  جانشین  مورد  در  توجهی  قابل 
با  امریکایی  دهندگان  مالیه  که  عملکردی   ، کرد  خواهد 
میلیاردها دالر از آن حمایت کرده اند.  اما این بدان معنا 
نیست که تنها عملیات وزیرستان روی کمک های ایاالت 
متحده تاثیر خواهد گذاشت، اقدام یا عدم اقدام پاکستان 
طور  به  حقانی،  شبکه  جمله  از  نظامیان،  شبه  برابر  در 
هم  و  کرد  خواهد  مشخص  را  ها  کمک  آینده  هم  کل 
مسیر همکاری های دفاعی آینده میان دو کشور را روشن 

خواهد کرد.   
منبع:

http://southasia.foreignpolicy.com/
pakistan_and_the_/27/03/2014/posts

united_states_the_days_ahead

روابط نظامی تاجیکستان و چین 
گسترش می یابد

اوکراین با میزبانی مانورهای ناتو 

در سال 2014 موافقت کرد

پارلمان اوکراین روز سه شنبه با انجام یکسری از مانورهای نظامی با 
کشورهای عضو ناتو در سال جاری میالدی موافقت کرد؛  اقدامی که 
باعث می شود تا نیروهای آمریکایی دقیقا در نزدیکی نیروهای روس 
به  روسیه  که  است  حالی  در  این  گیرند.  قرار  کریمه  شبه جزیره  در 

اوکراین نسبت به پیوستن به ناتو هشدار داده است.
دفاع  موقت  وزیر  کووال ،   میخاییلو  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اوکراین پس از رای مثبت 235 تن از قانونگذاران این کشور به این 
بهبود  و  ارتقا  برای  مغتنم  و  شایسته  فرصت  یک  این  گفت:  مساله 

وضعیت نیروهای مسلح اوکراین محسوب می شود.
امور خارجه کشورهای  وزرای  که  اتخاذ شده  درحالی  تصمیم  این 
عضو ناتو در بروکسل،  بلژیک گردهم آمدند تا در یک نشست دو 
روزه درباره بحران موجود در منطقه درباره استقرار نیروهای روس 
تخمین  بنابر  بپردازند.  گفت وگو  به  کریمه  جزیره  شبه  نزدیکی  در 
مقام های آمریکایی تعداد نیروهای روس در کریمه 40 هزار تن است.
ناتو به دنبال تقویت جبهه شرقی خود در پی به دست گرفتن کنترل 
این شبه جزیره در دریای سیاه توسط روسیه و در بحبوبه اقدامات 

جسورانه روسیه در سیاست خارجی خود در منطقه است.
روسیه روز دوشنبه اعالم کرد که در حال خارج کردن 500 تن از 
700 سرباز خود است که در مرز میان این کشور با اوکراین مستقر 
هستند؛ اقدامی که به گفته فرانک والتر اشتاینمایر،  وزیر خارجه آلمان 

کورسویی به سمت کم کردن تنش ها در منطقه محسوب می شود.
اوکراین،  عضو ناتو نیست و رهبران جدید این کشور که حامی غرب 
ناتو  با  نزدیک تر  روابط  برقراری  دنبال  به  تا  شده اند  متعهد  هستند 

نباشند. روسیه نیز روز گذشته بار دیگر در این زمینه هشدار داد.
برگزاری این مانورها باعث خشم و عصبانیت روسیه می شود چراکه 
محل برگزاری آن درست در محل استقرار یگان دریای سیاه روسیه 

است.

                                                                                                                                             نويسنده: جاشوا تی وايت
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بخش دوم و پایانی

تضـمین سالمت هندی 
با طب آیورودا

درمان کمکي براي بیماری شکر مي خواهید؟
دارچین به غذاي تان اضافه کنید!

در طب سنتی هند، آیورودا، تأکید بسیار زیادی به مصرف موادغذایی طبیعی، داروهای 
گیاهی و انواع و اقسام چاشني ها و ادویه هاي گیاهي شده است، به همین دلیل است که 
وقتي به سبد غذایي و رژیم غذایي هندي ها توجه مي کنید، مي بینید که در تمامي وعده هاي 
غذایي آن ها، حتا در میان وعده هاي شان به وفور خوراکي هاي چاشني دار و پرادویه دیده 
مي شود. درمان گران این مکتب، مصرف هر ادویه را براي درمان یک بیماري مفید مي دانند. 
آن ها دارچین را بهترین ادویه براي بهبود روند درمان و کنترل شکر خون معرفي مي کنند. 
در تحقیقات جدیدی که روی این ادویه انجام شده، دیدگاه های درمان گران آیورودا دربارۀ 

اثربخشی این ادویه در درمان و کنترل شکر، به ثبت رسیده است. 
همراه  به  یا  غذایي  وعده هاي  همراه  به  دارچین  3گرم  تا   2 روزانه  مصرف  اول:  نسخة 
دمنوش ها و چاي گیاهي که فرد به صورت روزانه مصرف مي کند، مي تواند تأثیر زیادي در 
بهبود و روند درمان بیماران مبتال به شکر داشته باشد. براي تهیۀ این دمنوش دارچین کافي 
است یک قطعه چوب دارچیِن کوچک را به چاینِک چاي اضافه کنید و اجازه دهید در 
مدت 5دقیقه دم بیاید، یا دارچین را به عنوان ادویه در یک یا 2وعده یا نیم وعدۀ غذایي 

به سبد غذایي خود اضافه کنید.
هشدار: درمان گران طب سنتي هند توصیه مي کنند که هرگز مصرف دارچین را جایگزین 
داروهایي که پزشک براي شما تجویز کرده، نکنید و آن را به عنوان یک داروي طبیعي 
کمکي براي درمان تجویز کنید. البته این درمان گران به بیماران مبتال به شکر توصیه مي کنند 
پیش از مصرف این ادویه با پزشک معالج خود در میان بگذارند و نوع طبع خود را با 
مشاوره با یک متخصص طب سنتي بررسي کنند، چرا که مصرف زیاد دارچین که در گروه 

ادویه هاي گرم است به افراد گرم مزاج توصیه نمي شود.

جوش صورت کالفةتان کرده؟
درمـان با یک پیاله آب!

متخصصان طب آیورودا برای درمان آکنه و جوش های صورت پیش از تجویز هرگونه 
که  معتقدند  آن ها  می کنند.  امر  گوارش  دستگاه  و  روده ها  پاک سازی  به  را  بیمار  دارو، 
تأثیر  مي تواند  نامناسب  و  مزاحم  اخالط  از  کلي  طور  به  گوارش  دستگاه  پاک سازي 

مستقیمي بر کاهش میزان جوش ها و آکنه در بدن باشد.
نسخة اول: برای این منظور ساده ترین توصیه این درمان گران به بیمارشان، نوشیدن یک 
روده ها  پاک سازی  به  زیادی  کمک  آب  این  نوشیدن  ناشتاست.  زود  صبح  آب  گیالس 
می کند. عالوه بر این استفاده از آبلیموی تازه را نیز در وعده های غذایی به بیمار تجویز 

می کنند.
نسخة دوم: عالوه بر این، نوشیدن آب نارگیل و خوردن فرنی گندم از دیگر مواد غذایی 
طبیعی است که برای پاک سازی بدن به ویژه روده ها از مواد زاید و سمی بسیار الزم است. 
پس از این مرحله، درمان گران طب آیورودا استفاده از کریم یا مرهم شیر را که توسط 
صورت  به  کریم  این  امروزه  می کنند.  توصیه  می شود  تهیه  هند  سنتی  طب  درمان گران 

صنعتی نیز از سوی کارخانه های داروسازی تولید می شود. 

مي خواهید وزن تان کم شود؟
این دمنوش را به جاي چاي بخورید!

درمان گران طب آیورودا عالوه بر رعایت رژیم غذایی و پرداختن به ورزش برای تسریع 
به کمک  تا  می کنند  توصیه  را  زنجبیل  نوشیدن چای  بیماران شان،  در  کاهش وزن  روند 
آن، روند سوخت وساز مواد غذایي در بدن را افزایش دهند. البته آن ها پیش از آن که به 

بیمارشان نوشیدن چاي زنجبیل را توصیه کنند، از نوع مزاج و طبع او مطلع مي شوند.
نسخة اول: نوشیدن روزانه 2 فنجان دمنوش یا چای زنجبیل تأثیر زیادی در تسریع روند 
کاهش وزن دارد. متخصصان این طب عالوه بر این، مصرف مواد غذایی که حاوی مقادیر 
قابل توجهی ویتامین هستند را توصیه کرده و معتقدند گنجاندن مواد حاوی ویتامین در 

وعده های غذایی، برای الغر شدن بسیار کارساز است.
هشدار: اگر تصمیم دارید از چاي زنجبیل براي کاهش وزن استفاده کنید و روند سوخت 
و ساز بدن تان را افزایش دهید و به کاهش وزن خود کمک کنید، با یک متخصص طب 

سنتي مشورت کنید.

منبــع: سالمت نیوز

ارنست مندل
برگردان: مهرداد امامی 

توضیح مترجم:
در متن پیش رو که در سال 1992، یک سال 
 )1993( اروپا  اتحادیۀ  شکل گیری  از  پیش 
او  کجا  هر  شده،  نوشته  مندل  ارنست  توسط 
صحبت  اروپا  فدراسیون  یا  اروپا  جامعۀ  از 
می کند، منظور از آن مجموعه قوانینی است که 
همه یا تعدادی از کشورهای اروپایی را تحت 
معاهدات اقتصادی و تجارِی خاص با یکدیگر 
پیمان  به واسطۀ  که  اتفاقی  می سازد؛  متحد 
اتحادیۀ اروپا )Maastricht Treaty( یک 
سال پس از نگارش مقالۀ مندل با پیوستن 28 

کشور اروپایی به آن، به وقوع پیوست.
وحشت ناک  پیامدهای  که  همان طور 
سیاست های بازارِ مافوق آزاد آشکار می گردد، 
و  سرمایه داری  حلقه های  در  مخالفت ها 
سوسیال دموکراتیک که خواهان مداخلۀ دولت 
اقتصادی اند، برانگیخته  به منظور تجدید قوای 
می شود. با این وجود، آیا این حقیقتًا یک بدیل 
دولت  اقتصادی  مداخلۀ  از  جدید  مرحلۀ  و 
که  است  رشد  با  مرتبط  دیون  مالی  تأمین  و 
دارد؟  کارگر  طبقۀ  برای  سودمندی  تأثیرات 
که  می کند  استدالل  مندل  ارنست  این جا  در 

reflation� ضّدرکودی  سنتی  )سیاست های 
ary(  کینز باید از سیاست های کسری بودجۀ 
این که سیاست  و  متمایز شوند  ریگان  و  تاچر 
کوتاه مدتی  مزایای  تنها  سرمایه داری  انبساطی 
شکلی  به  و  دارد  همراه  به  کارگر  طبقۀ  برای 

گریزناپذیر، منجر به رکودی جدید می شود.
***

 )Keynesianism( بنیـادی کینزگرایی ایدۀ 
یعنی  دولت،  مخارج  از  می توان  که  است  این 
کسری بودجۀ ملی به منظور مبارزه با بحران و 

رکود اقتصادی استفاده نمود.
در  کلی  تقاضای  افزایش  نظری،  منظری  از 
آن جا  تا  را  اقتصادی  بازیابی  فرضی،  کشوری 
)کارگران  مصرف  قابل  تولیدی  ظرفیت  که 
بی کار، ذخایر مواد خام، دستگاه های فعال کمتر 
تسهیل  باشد،  داشته  وجود  اصلی(  ظرفیت  از 
خواهد نمود. این منابع استفاده نشده به واسطۀ 
قدرت خرید اضافی یی که کسری بودجه ایجاد 
از  که  زمانی  تنها  می افتند.  تحرک  به  می کند، 
شما  شود،  استفاده  نهایت  حد  به  ذخایر  این 

می توانید شاهد آغاز فاجعه بار تورم باشید.
با این حال، مشکل کوچکی وجود دارد. برای 
بی کاری  آن که  از  پیش  بودجه  کسری  این که 
تورم  تشدید  به  منجر  بیاید،  حاصل  کامل 
نشود، مالیات های مستقیم باید به همان نسبت 

درآمدها افزایش یابند.
با فرض این، بورژوازی ترجیح می دهد اوراق 
قرضۀ دولتی را خریداری کند تا این که مالیات 
بپردازد و این گریز مالیاتی از جانب بورژوازی، 
که  افزون تر  مالیاتی  بار  و  است  شایع  امری 

می شود،  تحمیل  کینزی  سیاست های  به واسطۀ 
بر شانۀ کارگران قرار می گیرد.

همان طور که بدهی دولت افزایش پیدا می کند، 
از  فزاینده یی  بخش  بدهی  این  بهرۀ  پرداختن 
مخارج عمومی را می بلعد، به طوری که برای 
بدون  آن هم  افزایش،  به  میلی  بودجه،  کسری 
هرگونه تأثیر سودمند متناظر بر بی کاری، ایجاد 

می شود.
گسترش  و  انبساط  نهایت،  در  ترتیب  بدین 
تورم  از خالل  تضعیف خود  به  تمایل  کینزی 
ابتدایی  »تکاپوی«  بازدهی  کاهش  و  فزاینده 
ناشی از کسری بودجه می یابد و نتیجه، رکودی 
گرایش  مالیاتی،  فزایندۀ  بار  و  است.  جدید 
پیدا  بورژوازی  سوی  به  درآمدها  بازتوزیع  به 

می نماید.
ترازنامۀ تاریخی سیاست کینزی مشخص است. 
اقتصادی  »سیاست  آن  تجربۀ  گسترده ترین 
ایاالت  در  روزولت   )New Deal( جدید« 
متحده در طول دهۀ 1930 بود که با شکست 

مواجه شد.
این سیاست، به رغم افزایش در مخارج عمومی، 
که  زمانی  یعنی  شد،   1938 بحران  به  منتهی 
تجدید  نفر رسید.  میلیون  رقم 10  به  بی کاری 
که  بود  جنگ  سبب  به  گسترده  تسلیحاتی 

بی کاری توده یی را کاهش داد.
چیز عجیب وغریبی در نحو ۀ در تقابل قرار دادن 
 )supply�side( »سیاست های »طرف عرضه
سیاست های  با  نولیبرال  جزم گرایان  جانب  از 
بودجه  از خالل کسری  تقاضا  ایجاد  بر  مبتنی 
وجود دارد. در واقع، هیچ گاه میزان کسری های 
نولیبرال ها،  قهرمان  دوران  از  بیشتر  بودجه 

رونالد ریگان نبوده است.
مورد حکومت  در  زیادی  تا حد  همین حرف 
خانم  این  دولت  دارد.  نیز صحت  تاچر  خانم 
اجرا  به  را  بی سابقه یی  نوکینزی  برنامه های 
باوری  زمان،  تمام  در  که  حالی  در  گذاشت، 
کاماًل مخالف آن را اعالم می کرد. محل مناقشۀ 
اصلی میزان و اندازۀ کسری بودجه نیست، بلکه 

نحوۀ استفادۀ آن است.
وقایع به خودی خود گویا هستند. نوکینزگرایی 
حمالت  بی رحمانه  شکلی  به  ریگان/تاچر 
مخارج  کردند.  تقویت  را  همه جا  در  ریاضتی 
زیربنایی  امور  در  هزینه  صرف  و  اجتماعی 
کاهش یافته اند؛ مخارج نظامی در ایاالت متحده 
و بریتانیا به شکلی هنگفت و در آلمان و جاپان 

به میزانی کمتر افزایش پیدا کرده اند.
یارانۀ بنگاه های خصوصی افزایش یافته. بیکاری 
و نابرابری های گسترش یابندۀ اقتصادی تشدید 
شده اند. در 20 سال گذشته، تعداد بیکاران در 
اقتصادی و  کشورهای عضو سازمان همکاری 

توسعه )OECD( چهاربرابر شده است.
بوده.  فاجعه بار  وقایع  این  اجتماعی  کلی  تأثیر 
دربارۀ  می توانید  دانشگاهی  دوره های  در  شما 
مولّدترین  که  بگیرید  یاد  اقتصادی  توسعۀ 
سرمایه گذاری های بلندمدت آن هایی هستند که 

زیربنایی  امور  و  عمومی  سالمت  آموزش،  در 
انجام می شوند.

با این وجود، جزم گرایان نولیبرال این حقیقت 
قصد  که  هنگامی  می اندازند  قلم  از  را  اساسی 
دارند به مشکالت از منظری »متوازن« نگاه کنند 
اهداف  شوند.  بازنهادینه  قیمتی  هر  به  باید  که 
مورد عالقۀ آن ها برای کاهش هزینه ها مشخصًا 
آموزش، بهداشت و سالمت، امنیت اجتماعی و 
امور زیربنایی هستند، البته با تأثیرات آسیب زای 

ناگزیر از جمله در بهره وری.
سوسیالیست ها  که  معناست  بدین  این  آیا 
معجون  به  را  رفاه  دولت  و  سنتی  کینزگرایی 
زهرآگیِن پول گرایی و نوکینزگرایی معاصر و در 
مثبت  ما  پاسخ  اگر  می دهند؟  ترجیح  دسترس 

است، باید هر چه بیشتر مشروط شود.
کینزگرایی سنتی داللت بر اَشکال متعدد اِعمال 
جامعۀ  چهارچوب  میان  در  قدرت  تقسیم  و 
بورژوایی دارد. این امر منتهی به صور گوناگون 
قرارداد و توافق اجتماعی با کسانی می شود که 
معموالً قدرت اقتصادی در ید اختیار آن هاست.
و  است  یک طرفه  تمامًا  توافقی  توافق،  این 
می یابد.  جریان  کارگر  طبقۀ  منافع  دربرابر 
سیاست  با  مقایسه  مقام  در  سنتی  کینزگرایی 
که  جایی  تا   ،)deflationary( ضدتورمی 
کاهش بالدرنگ و سریع در بی کاری را رواج 

می دهد، شّر کمتری است.
نوکینزگرایی  کنونی،  شرایط  در  حال،  این  با 
بیکاری و حاشیه یی شدن  افزایش در  به  منجر 
البته  از جمعیت می شود،  بخش های فزاینده یی 

به همراه تمام انواع پیامدهای ارتجاعی.
کینزی  سیاست های  هواداران  این،  بر  عالوه 
ناراحت کننده یی  بنیادی  حقیقت  با  باید  سنتی 
تأثیرگذاری  این که  آن  کنند.  نرم  دست وپنجه 
رشد  واسطۀ  به  زیادی  حد  تا  آنان  رویکرد 
یافته  کاهش  چندملیتی  شرکت های  قدرت 
است. البته در عین حالی که مضحک است که 
بگوییم امروز مداخلۀ دولتی فاقد قدرت است، 
با این حال نمی توان از این واقعیت چشم پوشی 
کرد که مداخلۀ دولتی نسبت به دهه های 1930 

و 1950 قدرت بسیار کمتری دارد.
بنگاه های  و  بخش ها  رشد  با  که  ملی  دولت 
اقتصادی  ابزار  دیگر  شده،  مواجه  فراملی 
بسنده یی برای فراکسیون های مسّلط بورژوازی 
تالش  یک پارچه  نحوی  به  رو،  این  از  نیست. 
برای دولت ملی  فراملیتی  نهادهایی  تا  می شود 
مورد،  این  کالسیک  نمونۀ  شوند،  تأسیس 
Europe�( اروپاست جامعۀ  متعدد   نهادهای 

.)an Community
کرد  غلبه  بسیاری  موانع  بر  باید  این وجود،  با 
متقبّل  که  است  قرار  فراملیتی  نهادهای  اگر 
برای  واقعی،  فراملی  دولت  یک  ویژه گی های 

مثال در اروپا شوند.
میان  هم چنان  اروپا  یک پارچه گی  و  اتحاد 
ایتالف مبهم دولت های خودمختار و فدراسیون 
اروپا با برخی از خصایص یک دولت، با یک 
و  صنعتی  سیاست  مرکزی،  بانک  پول،  واحد 
پولیس  نیروهای  و  ارتش  واحد،  کشاورزی 
مشترک و سرانجام یک مرجع دولتی مرکزی، 

مبهم باقی می ماند.
سرمایه داری  یک پارچه گی  و  اتحاد  فرآیند  در 
اعتصاب ها  با  که  بمبی ساعتی طرفیم  با  اروپا، 
در یونان و ایتالیا شروع به انفجار کرده. واقعیتی 
مسلم و ساده وجود دارد مبنی بر این که »تثبیت 
پولی  یک پارچه گی  جهت  نیاز  مورد  بودجۀ« 
ریاضتی  و  شدید  تورمی  ضد  تأثیر  به  منجر 
قابل  دلیلی  باید  فی نفسه  امر  این  شد.  خواهد 
پیمان  با  تا  باشد  کارگری  جنبش  برای  قبول 
 )Maastricht Treaty( اروپا  اتحادیۀ 
از  بیش  هیچ چیز  پیمان  این  کنند.  مخالفت 
سیاست های  تشدید  و  تداوم  برای  توجیهی 
از  بیش  اکنون  نمی دهد.  به دست  ریاضتی 
آن  علیه  مبارزه  گرفتن  سر  از  دیگر،  زمان  هر 

ضروری است.
1992
منبع:

http://www.marxists.org/ar�
chive/mandel/1992/xx/keynes.

htm

چرا کینز پاسخ راه ُگشای ما نیست؟



عبدالبشیر فکرت، استاد دانشگاه كابل

بخش نخست

مقدمه:
بدون شک، زبان یکی از بنیادی ترین استعدادهایی ست 
است.  گذاشته  ودیعه  به  انسان  هستی  در  خداوند  که 
اصوالً حضور توانمند زبان، رشته   یی ست که از گذشته 
به حال و آینده کشیده شده و زمان را به هم پیوند می   
زند. زبان یا دستگاه مفاهمه   یی بشر که در گذشته   ها 
های  نسل    به  نسل  یک  از  دانش  انتقال  برای  ابزاری 
امروزین،  رویکردهای  در  رفت،  می    شمار  به  بعدی 
مزرعۀ سبزی برای رویش و قد کشیدن معانی پنداشته 
می   شود. زبان، دیگر فراتر از شأنیت ابزارگونه، امروزه 
و  می باشد  موضوعی  و  محوری  موقعیِت  یک  دارای 

مسندنشیِن پژوهش   های فلسفی شده است.
از سویی    هم، قرآن    کریم به مثابۀ معجزه   یی بی نظیر 
همان  نیز  آن  ماندگاری  عوامل  از  یکی  که  ماندگار  و 
ساخت    زبانی آن می   باشد، دارای ارزش زبانِی ویژه   

یی است:
نرفته اند از این بزم تا سخن باقی است
ز دیده رفته حریفان، هنوز در گوش اند

بیدل
بر این اساس، می   توان با اتکا بر نظریات طرح   شده در 
فلسفۀ زبان و مباحث زبان   شناختی، به توضیح بیشتر 
گزاره   های قرآنی ناظر بر زبان و ویژه گی   های زبانی، 
دست    پیدا کرد. توضیح این      که، توصیف   های جدید 
آیات  و  به جهان  ما   ِ نگاه    تا  است  باعث شده  علمی 
تکوینی قرآن متفاوت گردد و معنای گزاره های قرآنی 
تا آن جا که  ناظر بر جهان، بهتر از پیش روشن گردد 
اکتشافات  میان  مقارنه  که  قرآن  علمی  اعجاز  امروزه 
این  بر  ناظر  قرآنی  نصوص  برخی  و  طبیعی  علوم 
از  بخشی  دهند،  می    شکل  را  آن  محور  موضوعات، 
گفت وگوی علم و دین به شمار می   رود و به عنوان 
اندام  توجه عرض  مورد  و  های جدی  رشته    از  یکی 
کرده است. بنابراین، می   توان نسبت میان علم و دین 
مبنای مکملیّت همدیگر  بر  تعارض، که  پایۀ  بر  نه  را 

پی   ریزی کرد.
با این بیان، علم در مفهوم عامِ آن توصیف   گر مسّلم و 
تقریبًا قابل    اعتماد بخشی از گزاره   های دینی بوده و 
بایست گزاره   های علمی قرآن را در پرتو جدیدترین 
نظرداشت  در  با  فلسفی  نظریات  و  علمی  اکتشافات 
فلسفی،  و  علمی  نظریۀ  و  قرآنی  گزارۀ  میان  مناسبت 

تفسیر کرد.
زبان در این اواخر، محور جدی   ترین مباحث فلسفی 
قرار گرفته تا جایی که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل 
و  کرد  وجود  عرض  زبان  معاصر  فلسفۀ  بیستم،  قرن 
موضوع گفتمان   های حلقاِت فکری شد. نویسندۀ این 
فلسفی  جدید  رویدادهای  به  پرداختن  که  نیز  سطور 
متوجه     داند،  می    خودش  فکری  های  دغدغه    از  را 
برخی  و  زبان  فلسفۀ  مباحث  میان  هایی  همان گونی   
فلسفۀ  به  اجمالی  پرداختن  و  شده  قرآنی  های  گزاره   

زبان را با نشان   دهی نمونه   هایی در قرآن ـ که شاید 
چنین رویکردی برای نخستین بار صورت گرفته باشدـ  
جزو مکلفیت   های خود دانسته و به این امر مهم همت 

گماشته است.
موضوع: 

زبان از دوردست   های تاریخ به این سو، به مثابۀ ابزار 
شناخت و وسیله   یی برای انتقال معانی و شناسه   های 
انسانی به شمار می   رفت و حضور زبان به مثابۀ استمرار 
دانش   های بشری با انتقال آن از یک نسل به نسل   های 
بعدی، محسوب می   شد. اما رویکرد   ها به زبان در سده   
های پسین تغییر یافته و نگاه   ها به زبان به گونۀ دیگری 
تحول پیدا کرده است. این رویکردها عمدتًا برخاسته 
از عقالنیت حاکِم زمان و تعویض جایگاه    پرسش   ها 
و دل   مشغولی   های بشر در بستر تاریخ است. توضیح 
زبان،  به  متفاوتی  نگاه     با  ما  روزگاران  هم    که،  این   
پیشینیان مکشوف  برای  که  نگرند  می    انسان  و  جهان 
هستی  شناسی،  معرفت    در  تحول  این  و  است  نبوده 
را به صورت   هایی وانموده است که در گذشته چنین 
تصویری نداشته است. گذار و حضور مّواج اقیانوس 
برخی  و  کشیده  به سطح  عمق  از  را  چیزهایی  زمان، 
چیزها را از سطح به عمق برده است. مباحثی که در 
روزگاران گذشته امری حاشیه   یی و فرعی به شمار می   
رفتند، امروز از داغ ترین مباحث فلسفی محسوب می   

شوند. چنان که سید حسن اخالق می   نویسد:
نسبت عالم و آدم در این جهان جدید، کاماًل متفاوت 
داشت  قدیم وجود  در جهان  که  است  نسبتی     آن  از 
تازه  معنایی  و...  خدا  حقیقت،  زنده گی،  بدین گونه  و 
اکنون  بود،  »طبیعی«  قدیم  دنیای  در  آن چه  یابند.  می   
بود،  »استثنا«  پیشین  دنیای  در  آن چه  و  »غیرطبیعی« 
اکنون »قاعده« گشته است. بدین    صورت، اصل   ها و 

فرع-ها جای یکدیگر را گرفته اند .
که  است  موضوعاتی  از  یکی  نیز  زبان  شک،  بدون 
در  فرعی  و  یی  امری حاشیه    عنوان  به  ها  در گذشته   
فلسفه مطرح بوده، اما اکنون محور جدی و جدیدترین 
مباحث فلسفی قرار گرفته است. گذار از جهان شناختی 
به روش   شناختی و از روش   شناختی به فلسفۀ زبان را 
می   توان از ویژه گی   هایی دانست که در تاریخ غرب 

تجربه شده است، چنان که فرگه می-نویسد:
فیلسوفان نخست به جهان اندیشیدند، سپس به شیوه   
یی که جهان دانسته می   شود، و سرانجام به ابزاری که 
دانش از جهان را ممکن می   کند. این گذر، راه طبیعی 
از متافیزیک به شناخت   شناسی و سپس به  و منطقی 

فلسفۀ زبان است .
آن  محوریِت  زبان  که  فلسفی  جدید  های  نگرش    در 
را شکل می   دهد، اصوالً اندیشه   یی بدون زبان وجود 
ندارد و زبان به معنای عام کلمه، مورد توجه است. در 
تفاهم  و  اندیشه  بیان  وسیلۀ  دیگر  زبان  رویکرد،  این 

متکای  و  اندیشه  رویشگاه  آن،  از  فراتر  بلکه  نیست 
زبان    به وسعت  ها  انسان    و  می   شود  پنداشته  اندیشه 

شان می   اندیشند.
بنابراین، شاید دشوار باشد شما چیزی را بیندیشید که 
زیربنای  را  زبان  اگر  باشید.  نداشته  آن  برای  یی  واژه   
اندیشه بدانیم آن گونه    که در نظریه های جدید در حوزۀ 
فلسفۀ زبان مطرح است، معنای رویشگاه زبان نه، بلکه 
مواردی،  در  حتا  و  بوده  معانی«  حشر  »کارگاه     زبان 
فربه   تر از اندیشه است. آن چه برای من مسلم است، 
همانا تالزم ذهن و زبان است و با این مقدمه در پی 
سنجِش نسبت انسان و زبان نیستم، بلکه در پی میانۀ 

ذهن و زبانم. 
»رویکرد  همان  است،  بوده  متداول  امروز  تا  چه  آن   
بر  دال  را  واژه گان  ما  این که  است.  زبان  به  داللتی« 
مصادیق و معانی آن   ها می   دانیم، اما می توان جایگاه 
ذهن و زبان را وارونه کرد و به مدلول بودن زبان و دال 

بودن اندیشه رسید.
به هر حال، هر دو رویکرد در نفس االمر حایز اهمیت اند 
و از منظرگاه ویژه   یی به قضیه نگریسته اند. برای این که 
مختلف  پهلوهای  باید  نگردیم،  کهف«  »اوهاف  دچار 

قضیه را کاوید و بعداً به قضاوت اندیشمندانه رسید.
از سویی هم، موضوعیت یافتِن زبان و محوری   شدِن 
آن در فلسفه با حفظ تلقیّات پیشینی به زبان روی داده 

شکل  زبان  از  تاریخی  خط  در  که  معناهایی  و  است 
معنایی  پهلوهای  داشته و  قرار  گرفته اند، در طول   هم 
زبان را بیشتر از پیش توسعه بخشیده اند. نباید تفاوت 
تاریخی  منزل   های  را که محصول  زبان  به  رویکردها 
و معرفتی بشر است، در تقابل    با    هم طرح و تبیین 
کرد بلکه افزون بر آن، باید نگاهی تک   خطی، طولی و 
تکاملی به مباحِث زبان داشت و رمزگشایی هر یک از 
پهلوهای مختلِف زبان را با توجه به زمان و موقعیت 

تاریخِی انسان   ها در نظر گرفت.
به هر حال، حساب »فلسفۀ زبان   « را بایست از »فلسفۀ 
دو  این    های  حوزه    میان  و  کرد  جدا  زبان«  تحلیل 
عالمت گذاری تطبیقی نمود. فلسفۀ زبان موضوعی در 
بحث   های فلسفی است، در حالی    که فلسفۀ تحلیل 
زبان، بیشتر روشی است که برای تحلیل برخی مسایل 
توضیح  برای  شود.  می    گرفته  کار  به  فلسفه  قدیمی 

بیشتر، قولی از سرل راه گشاست:
»فلسفۀ تحلیل زبان«، نام فن یا روشی برای حل مسایل 
فلسفی است. »فلسفۀ زبان« نام یکی از موضوعات یا 
ُشعب فلسفه است، نه اسم یکی از فنون. یکی دو مثال 

می   زنم: 
توانید  می    که شما  است  معتقد  زبان  تحلیل  فیلسوف 
مسایل  قبیل  از  مثاًل  فلسفه،  سنتی  مسایل  از  بعضی 
اصطالحاِت  منطق  بررسی  با  را  شکاکیت  به  مربوط 
متعارف و مورد استعمال در بحث از شکاکیت، مانند 

شک و یقین و معرفت و غیره، حل کنید. و با کاربرد 
عادی و متعارف الفاظی مثل »دانستن« و »شک کردن« 
و  کردن«  »یقین  و  بردن«  »گمان  و  »اعتقادداشتن«   و 
مانند آن تحلیل می   کند تا به این وسیله روشن شود 
اسم  زبان«  »فلسفۀ  اما  چیست،  یقین  و  معرفت  که 
موضوعی در خود فلسفه است و با مسائلی سر و کار 
دارد از این قبیل که »چه گونه ما با واقعیت رابطه برقرار 
می   کنیم؟«، »ماهیت معنا چیست؟«، »صدق و داللت و 
منطقی چیست؟«، »عمل گفتاری چیست؟«.  ضرورت 
زبان  فلسفۀ  موضوع  به  نوعًا  که  مسایلی اند  ها  این   

مربوط می   شود .
متمایز  زبان  تحلیل  فلسفۀ  از  زبان  فلسفۀ  بیان،  این  با 
تر  روشن    کدام  هر  مرزهای  و  ها  حوزه    و  شود  می   
از سویی    هم، هر دو رویکرد )خواه زبان  می   گردد. 
موضوع  حیث  به  زبان  خواه  و  فن  و  روش  مثابۀ  به 
فلسفه(، نمایانگر اهمیت و موضوعیِت زبان در عصر 

حاضر است.
در قرآن    کریم نیز ترکیب »لسان صدق« در چندین آیه 
َوَهْبَنا   ِ ا اْعَتَزَلُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِمن ُدوِن اللَّ به کار رفته است: َفَلمَّ
ْحَمتَِنا  رَّ ن  ِمّ َلُهم  ا)٤٩(َوَوَهْبَنا  َنبِيًّ َجَعْلَنا  َوُكلًّ  َوَيْعُقوَب  إِْسَحاَق  َلُه 
ترجمه:  ا)50(]مريم:٤٩-50[  َعِليًّ ِصْدٍق  لَِساَن  َلُهْم  َوَجَعْلَنا 
می پرستیدند  خدا  غیر  آن چه  و  آنان  از  که  هنگامی 
کناره گیری کرد، ما اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم 

و هر یک را پیامبری )بزرگ( قرار دادیم و از رحمت 
خود به آنان عطا کردیم و برای آن ها نام نیک و مقام 

برجسته یی )در میان همه امت ها( قرار دادیم.
یا همان لسان صدق  »نام نیک«  قرآن    کریم بخشیدن 
ابراهیم، اسحاق و  الهی برای  را یکی از موهبت   های 
الهی هم  یعقوبعلیهم   السالم می   خواند و این موهبت 
شده  ارزانی  برایش  السالم  ابراهیمعلیه    مطالبۀ  از  بعد 
ابراهیمعلیه    زبان  از  شعراء  سورۀ  در  چنان که  است 
السالم آمده است:  َواْجَعل لِّي لَِساَن ِصْدٍق فِي اْلِخِریَن  
]شعراء:84[ ترجمه: و برای من در میان امت های آینده، 

زبان صدق )و ذکر خیری( قرار ده! 
صاحب تفسیر شعراوی لسان صدق را به کلمۀ صدق و 
حق ثابِت مطابق با واقع تفسیر کرده است، یعنی مدحی 
که در موضع آن بوده و ثنایی که به حق و بدون هیچ 
به هر حال، کاربرد   . باشد  مجامله   یی صورت گرفته 
واژۀ صدق در رابطه به لسان امری اتفاقی نیست، کما 
انفرادی و ساختاری  کاربست  از  این که خدای حکیم 
واژه گان نیز منظور مشخصی داشته و معنای عمیقی را 

اراده کرده است.
که  است  آمده  نیز  دیگر  آیات  برخی  در  کلمۀ صدق 
بیشتر ناظر بر یکسانی پیمان و عمل و نیز ذهن و عمل 

بوده است و مفهوم صدق اخالقی را بیان می   دارد.
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هارون مجیدی

مسووالن »کنفرانس اجندای ملی« روز گذشته )12 حمل( 
جلوگیری  به منظور  که  گفته اند  خبری  نشست  یک  در 
وحدت  دولت  ایجاد  و  انتخابات  برایند  در  بحران  از 
با حضور  را  ملی«  »نهاد  یک  آینده  روزهای  طی  ملی، 
انتخابات ریاست جمهوری، نخبه گان سیاسی و  نامزدان 

شخصیت های تأثیر گذارِ کشور، ایجاد خواهند کرد. 
آجندای  کنفرانس  اعضای  از  برخی  نشست  این  در 
و  نخبه گان  دانشگاه،  استادان  مجلس،  نماینده گان  ملی، 

سیاست مداران کشور اشتراک کرده بودند.
کنفرانس  اعضای  دیگر  یک بار  نشست،  این  در 
که  خواستند  ریاست جمهوری  نامزدان  از  ملی  اجندای 
ملی  دولت وحدت  ایجاد  به  پیوند  در  تعهدات شان  به 

پای بند باشند.
این  در  ملی  آجندای  طرح  طراِح  مسعود  احمدولی 
برگزاری  آستانۀ  در  ما  کشور  گفت:  خبری  کنفرانس 
انتخابات قرار دارد و این انتخابات می تواند در تحکیم 
و گسترش دموکراسی و اعتمادسازی تأثیر عمیق داشته 
باشد و ما در این مقطع خواستیم تا موضع گیری خود را 

در پیوند به این پروسۀ ملی و سرنوشت ساز، بیان کنیم.
آقای مسعود با اشاره به هیجان به وجود آمده برای شرکت 
در پروسۀ انتخابات 16 حمل افزود: »در مدت چند ماه 
اخیر ما حضور چشم گیر مردم افغانستان و به ویژه جوانان 
کشور را در سراسر کشور نظاره کردیم که برای جامعۀ 
جهانی و دشمنان افغانستان این پیام را دادند که در قبال 

سرنوشت خود بی تفاوت باقی نمی مانند.«
هم چنان طراح طرح آجندای ملی، ضمن اشاره بر پیشینۀ 
طرح آجندای ملی و برگزاری نشست ها و سمنیارهای 
تمام  افزود،  ملی  آجندای  کنفرانس  آدرس  از  علمی 
تالش ما در مدت زمان فعالیت های مان این بوده است که 
بتوانیم در میان تمام مردم افغانستان هم از روشنفکران، 
سیاست مداران، تأثیرگذاران، شخصیت های ملی- مدنی، 
علمای دین و همه مردم افغانستان نزدیکی و تفاهم را 
به میان آوریم. از طریق این نشست ها و گفت وگوی های 
فعال، توانستیم یک مقدار گفتمان های میان کشوری را 

به وجود آوریم.
در  احمدشاه مسعود هم چنان گفت،  بنیاد شهید  رییس 
زیر چتر کنفرانس آجندای ملی شمار زیادی از نخبه گان 
کشور،  حساس  مواقع  در  که  هستند  کشور  سراسر 

حرف هایی برای گفتن داشتند و دارند.
بر کارکردهای کنفرانس آجندای  اشاره  با  آقای مسعود 
اند  توانسته  کنفرانس،  این  در  ما  »دوستاِن  افزود:  ملی 
ملی  مسایل  قبال  در  را  واحد  و  مدون  راه کار  یک  تا 
افغانستان راه اندازی کنند و امروز در سراسر کشور طرح 
آجندای ملی و موضوعات این طرح به گفتمان تبدیل 
شده است و مردم افغانستان هم دوش با ما می خواهند تا 

در کشور وحدت ملی و هم گرایی به میان آید.«
پیوند  از نگرانی های موجود در  اما، احمد ولی مسعود 
به انتخابات نیز در این نشست یاد آوری کرد. او گفت، 
امروز در این نشست می خواهیم نگرانی های موجود را 

برای مردم افغانستان و نامزدان محترم برسانیم.
»ما  گفت:  خبری  کنفرانس  این  در  مسعود  احمدولی 

همواره گفتیم که بهتر است تا نامزدان و نیروهای سیاسی 
کشور  آیندۀ  مسایل  به   پیوند  در  تفاهمی  یک  به  باید 

برسند.«
بر  را  مردم  میان  در  موجود  نگرانی های  مسعود  آقای 
و  تقلب  تخلف،  ناحیه  از  نگرانی هایی  گفت،  شمرده 
نگرانی ها  این  و  دارد  وجود  نامالیمت زا  برخوردهای 

طبیعی است.
نگرانی ها،  این  با وجود همۀ  احمد ولی مسعود گفت: 
مردم و نامزدان ریاست جمهوری توانسته اند که دورۀ 

کاروزارهای خود را موفقانه تمام کنند.
انتخابات  آقای مسعود تصریح کرد و گفت: در فردای 
مردم انتظار دارند تا شاهد نتیجۀ قابل قبول برای اکثریت 

مردم باشند.
او آرزو کرد تا نامزدان ریاست جمهوری با فراخ اندیشی 
پروسۀ  افغانستان،  ملی  موضوعات  داشت  نظر  در  با  و 

انتخابات را موفق بسازند.
احمدولی مسعود ضمن اشاره بر تفاهم نامۀ انتخاباتی میان 
نامزدان ریاست جمهوری در پیوند به سالمت انتخابات 
نامزدان  گفت،  کشور  در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  و 
تا سالمت  اند  سپرده  تعهد  شان  محترمِ  نماینده های  و 
انتخابات تضمین شده و در برایند آن دولت وحدت ملی 
در کشور به وجود آید. این تفاهم نامه به تاریخ هشت 
دلو سال 1392 در کنفرانس بزرگ آجندای ملی در هوتل 
انترکانتیننتال به اشتراک اکثر نامزدان ریاست جمهوری و 
نماینده گان برخی نامزدان ریاست جمهوری و صدهاتن 

از نخبه گان از سراسر کشور تصویب شده بود.
احمد ولی مسعود طراح طرح آجندای ملی در خصوص 
که  تفاهم  نامه یی  به  ریاست جمهوری  نامزدان  پابندی 
نامزدان  که  دارم  اطمینان  ند، گفت:  داشته  این  از  پیش 
انتخابات ریاست جمهوری همه آگاه هستند و می دانند 
که مشکالت افغانستان چیست و تالش می کنند تا راه 
حلی برای این مشکالت دریابند و در کنار آن اگر آن ها 
روی اصل هایی که در تفاهم نامه مطرح شده است، پابند 
نمانند مردم افغانستان خاموش ننشسته و در این پیوند 

تصمیم خواهند گرفت. 
نهاد ملی

آینده  روزهای  »در  گفت:  مسعود  ولی  احمد 
نامزدان محترم  از  متشکل  را  ملی   نهاد  می خواهیم یک 
و  افغانستان  ملی  شخصیت های  ریاست جمهوری، 
نماینده های نهادهای زیربط، تشکیل بدهیم تا نهاد ملی 
بتواند مسایل را تحت نظر خود داشته، روند رأی دهی و 
اتفاقات بعد از انتخابات را  ضمن تشکیل دولت وحدت 

ملی بررسی کند.«
1+50 حالل مشکالت نیست

و  انتخابات  برگزاری  تنها  مسعود،  ولی  احمد  آقای   
برنده شدن یک نامزد بر اساس 1+50 درصد آرا را حالل 
مشکالت ندانسته گفت: »تنها 1+50 آرا نمی تواند حالل 
مشکالت در افغانستان باشد، چون که افغانستان دارای 
شرایط خاص است و در کشورهایی که دموکراسی تجربه 
شده است نیز روشن شده که تنها این مورد گزینۀ حل 
نیست و ما باید روی این نیز تمرکز کنیم که در فرایند 
انتخابات چه نوع حکومت به میان می آید تا در جوامعی 

همانند افغانستان پاسخ گو باشد.«
نامزد بر  آقای مسعود تأکید کرد و گفت زمانی که یک 
تمام  برای  اعالن می شود  انتخابات  اساس 1+ 50برندۀ 
نیروها در کشور قابل قبول نیست و این مورد می تواند 

باعث به وجود آمدن بحران در کشور شود.
افزود،  هم چنان  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  رییس 
انتخابات یک مدیریت جمعی  تا در فرایند  می خواهیم 
در  مشورت دهی  برای  نهادی  هم چنان  و  شود  ایجاد 
افغانستان به وجود آید تا مردم کشور بتوانند به این نهاد 

باور کنند.
آقای مسعود تخصص و کاردانی الزم را در کابینۀ آینده 

از اولویت های دیگر دولت وحدت ملی خواند.
او نظارت از پروسۀ انتخابات را در هم سویی با نهادهای 
میان  تفاهم  ایجاد  هم چنان  و  انتخابات  برگزارکنندۀ 
کرد  عنوان  ملی  نهاد  دیگر  مسولیت های  از  را  نامزدان 
و گفت: در این صورت نتایج انتخابات برای همه قابل 
قبول خواهد بود و مردم افغانستان افق روشنی را برای 

آیندۀ خود تصور خواهند کرد.

مردم خاموش نخواهند ماند
اآقای مسعود ضمن اشاره بر احتمال تقلب در انتخابات 
پیش رو هم چنان گفت:  تقلب سازمان یافته و گسترده)در 
انتخابات  این  در  مردم  نیست؛  شوخی  انتخابات(  این 
خاموش  تقلب  به  پیوند  در  و  هستند  حساس  بسیار 

نخواهند ماند.
در این حال، یونس فکور از اعضای کنفرانس آجندای 
به  محترم  نامزدان  اگر  گفت:  نشست  این  در  ملی 
فرایند  در  و  نباشند  پابند  اند،  داشته  تفاهم نامه یی که 
انتخابات دولت وحدت ملی را نسازند، بحران سیاسی  

در کشور به میان خواهد آمد.
کنفرانس  اعضای  نشست های  به  اشاره  با  فکور  آقای 
افزود:  جمهوری  ریاست  نامزدان  و  ملی  آجندای 
از اعضای  نهاد ملی را متشکل  تا  آن ها تعهد سپرده اند 
کنفرانس آجندای ملی، نخبه گان و چهره های باتجربه در 
انتخابات های گذشته به میان آورند و از بحران  جلوگیری 

کنند.
هم چنان، داکتر فاروق بشر یکی دیگر از اعضای کنفرانس 
آجندای ملی در این نسشت خبری از نگرانی های اعضای 
انتخابات  پروسۀ  به  پیوند  در  ملی  آجندای  کنفرانس 
صحبت کرد و گفت: »ما از دو نوع تقلب در انتخابات 
پیش رو نگرانی داریم: یکی تقلب توسط خود نامزد و 
دوم تقلب از طرف حکومت و یا طرف داران حکومت.«

داکتر بشر تأکید کرد و گفت:  مردم افغانستان و طبقۀ 
نخبۀ کشور باید در این پروسۀ سرنوشت ساز  بی تفاوت 

نباشند و جلو تقلب را بگیرند.
در اخیر این نشست اعالمیۀ مطبوعاتی کنفرانس آجندای 
ملی، توسط سمیع دره یی و انجنیر یونس فکور به زبان 

فارسی و پشتو خوانده شد. 
طرح اجندای ملی از سوی احمد ولی مسعود و جمعی 
از نخبه گان برجستۀ کشور مطرح شده است. این طرح با 
استقبال سازمان ملل متحد، نهادهای مدنی و چهره های 

سیاسی کشور مواجه شده است.
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سالح های باقی ماندۀ امریکایی... 
همکاری  اسالم آباد  با  موارد  سایر  و  تروریسم  با  مبارزه 
انصراف  پاکستان  به  سالح ها  این  فروش  از  و  می کند 
دارد که شاید  این زمینه چالش هایی وجود  بلکه در  نداده 
سالح های مورد نظر با همکاری یک کشور ثالث در اختیار 

پاکستان قرار گیرد.
گفت،  خود  سخنان  در  ناتو  کل  دبیر  نیز  گذشته  هفته 
سالح های باقی مانده در افغانستان به پاکستان تحویل داده 

نمی شود.
امریکا سعی دارد بیش از 1200 موتر زرهی خود را بفروشد 

و این موضوع را بین 20 کشور به مزایده گذاشته است.
افغانستان  در  مین  زرهی ضد  موتر  در حال حاضر 1600 

می باشد که حمل این موترها هزینه زیادی به دنبال دارد.
امریکا اعالم کرده کشورهایی که فقط هزینه حمل سالح های 
تقبل کنند، می توانند  به ویژه موتر های زرهی را  امریکایی 

بخشی از این سالح ها را در اختیار داشته باشند.
خرید  از  کشورها  بیشتر  تقریبًا  که  است  حالی  در  این 
اما  داده اند  انصراف  امریکایی  سنگین  جنگ افزارهای 
پاکستان همچنان تمام تالش خود را برای خرید سالح های 

امریکایی به کار می برد.
در همین حال مقام های دولت امریکا اعالم کردند واشنگتن 
به دنبال خریدار برای فروش میلیاردها دالر سخت افزار های 
از 13 سال  افغانستان پس  از  با خروج  نظامی اش همزمان 

جنگ است.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، اما این اقدام از جانب 
امریکا در منطقه یی که روابط میان کشورهایش دچار تزلزل 

و آشفتگی است، امری پیچیده و مشکل به نظر می رسد.
بیانیه سفارت امریکا در پاکستان آمده است، اسالم آباد  در 
تمایل دارد تا تجهیزات نظامی دست دوم و کارکرده امریکا 

را بخرد.
اسالم آباد  درخواست  است:  آمده  هم چنین  بیانیه  این  در 
نظامی  تجهیزات  هرگونه  خرید  اما  است  بررسی  درحال 
باعث  نباید  ضدمین،  خودروهای  شامل  پاکستان  توسط 

خشم و عصبانیت افغانستان شود.
مارک رایت، سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک مصاحبه 
تلفنی گفت: ایاالت متحده تمایل دارد تا این تجهیزات و 
بفروشد چراکه  به کشورهای همسایه  را  نظامی  تسلیحات 
هزینه بردار  بسیار  امریکا  به  تجهیزات  این  بازگرداندن 
شده  گذاشته  فروش  برای  که  اقالمی  درمیان  بود.  خواهد 
کرد.  اشاره  مین  ضد  موتر  دستگاه   800 به  می توان  است 
پس انداز  معنای  به  نظامی  تجهیزات  و  وسایل  این  فروش 
500 میلیون دالر و ذخیره صدها میلیون دالر دیگر است. این 
موترهای ضد مین توسط نیروهای ارتش امریکا در عراق و 
افغانستان برای حفظ جانشان درمقابل مین های کاشته شده 

در زمین توسط شبه نظامیان مورد استفاده قرار می گرفت.
براساس آمارهای خبرگزاری آسوشیتدپرس، دست کم 2176 
تن از اعضای ارتش امریکا در افغانستان از زمان حمله این 
نیروها به این کشور به سال 2001 کشته شدند. بسیاری از 

آنها به واسطه بمب های کنار جاده ای جان باختند.
پاکستان،  که  است  مطرح  مساله  این  همچنان  البته 
موترهای  این  نمی تواند  افغانستان،  همسایه  نزدیک ترین 
ضدمین را خریداری کند اگرچه بمب های کنار جاده یی از 
مرگبارترین تسلیحات در کشته شدن نظامیان و غیرنظامیان 

در پاکستان محسوب می شوند.
رییس  دانفورد،  جوزف  جنرال  میالدی،  جاری  ماه  اوایل 
کرد  اعالم  پنتاگون  به  افغانستان  در  ناتو  ائتالف  نیروهای 
که پاکستان برای داشتن این موترهای ضدمین تمایل نشان 

داده است.
در بیانیه سفارت امریکا در اسالم آباد آمده است که دولت 
واشنگتن در حال بررسی درخواست پاکستان برای خرید 

این موترهای ضدمین است.
این  خرید  در  پاکستان  تمایل  درباره  گزارش ها  انتشار 
کابل  در  جدل هایی  و  بحث ها  باعث  امریکا  از  تجهیزات 
شده است به طوری که مقام های دولت افغانستان می گویند 

این تجهیزات بایستی در این کشور بمانند.
جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  سخنگوی  فیصل،  ایمل 
افغانستان روز دوشنبه گفت:  ما به شدت مخالف این قرارداد 
بدون مشورت و رایزنی با دولت کابل هستیم و این موضوع 
را به صراحت به دولت واشنگتن ابراز می کنیم. این توافق 
با هنجارهای معمول همکاری میان شرکای استراتژیک که 

کابل و واشنگتن هستند، مغایرت دارد.
اخیر  بیانیه  در  کابل  دولت  گفت:  ادامه  در  دانفورد  جنرال 
تجهیزات  از  هیچ یک  که  داشت  تاکید  مساله  این  به  خود 
به  ما  شود.  فروخته  پاکستان  به  نباید  افغانستان  در  نظامی 
تعهدات خود درقبال مردم افغانستان و نیروهای امنیت ملی 

این کشور پایبند هستیم.
ادامه  نیز  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی  رایت،  مارک 
از سخت  دالر  میلیارد   6 تا  است  تالش  در  واشنگتن  داد: 
افزارهای غیرنظامی خود _ شامل میز، صندلی و ژنراتور- 
را پیش از خروج کامل نیروهای امریکایی و ناتو در پایان 

سال جاری میالدی از افغانستان منهدم کند.
نظامی  تجهیزات  فروش  میالدی  گذشته  سال  امریکا 
دست دوم را به دولت کابل آغاز کرد و مبلغ حاصل از آن 

42 میلیون دالر شده است.

زلمی رسول و گل آقا شیرزی...
در جلسه کمیسیون، عکس هایی از استقبال و حضور 
والی پکتیا و سخنگویش در همایش انتخاباتی آقای 

رسول به رسانه ها نشان داده شد.
به گفته مسووالن این کمیسیون، جمعه خان همدرد 
رسول،  زلمی  انتخاباتی  همایش  روز  در  پکتیا  والی 
مدارس در این والیت را تعطیل کرده و مردم را به 

زور به این همایش آورده است.
همچنان در جلسه، ویدیویی از برخورد توهین آمیز 
پولیس با مردم در همایش انتخاباتی آقای رسول در 

قندهار پخش شد.
مسووالن کمیسیون گفتند که فرمانده پولیس قندهار 
به زور مردم را به این همایش برده و سربازان پولیس 
توهین  داشتند،  را  همایش  ترک  قصد  که  کسانی  به 

می کردند.
به  رسیده گی  کمیسیون  رییس  سعادت  ستار 
شکایت های انتخاباتی گفت که آقای رسول به همین 
نقدی  جریمه  افغانی  هزار   200 پرداخت  به  دالیل 

محکوم شده است.
سخنگوی  و  والی  پرونده های  که  افزود  همچنان  او 

والیت پکتیا و فرمانده پولیس قندهار را به کمیسیون 
ارجاع  مربوط  ارگان های  به  تا  می فرستند  انتخابات 

شود و این افراد از وظایف شان برکنار شوند.
آقای سعادت گفت که پیش از این آقای اشرف غنی 
احمدزی نیز به پرداخت پنجاه هزار افغانی به خاطر 
استفاده از امکانات دولتی محکوم شده بود اما تنها این 

دو نامزد نیستند که از این امکانات استفاده کرده اند.
مبارزات  جریان  در  نامزدها  بیشتر  که  گفت  او 
انتخاباتی خود از امکانات دولتی استفاده کرده اند اما 
کمیسیون، شکایت و مدرکی برای رسیده گی به این 

تخلف شان نداشته است.
»زلمی رسول، نه خاک دارد و نه ناموس«

محمد شفیق گل آغا شیرزی به دلیل توهین به زلمی 
رسول، یکصدهزار افغانی جریمه نقدی شد.

به  رسیده گی  کمیسیون  گذشته  روز  جلسه  در 
صحبت های  از  صوتی  فایل  انتخاباتی  شکایت های 
محمد شفیق گل آغا شیرزی در والیت هرات پخش 
شد که در آن می گوید: »زلمی رسول، نه خاک دارد 

و نه ناموس«
هتک  و  توهین  را  حرف  این  کمیسیون  مسئوالن 

آقای  دلیل  همین  به  و  دانستند  رسول  آقای  حرمت 
نقد  پول  افغانی  یکصدهزار  پرداخت  به  را  شیرزی 

محکوم کردند.
اما نماینده آقای شیرزی در این جلسه گفت که هدف 
آقای شیرزی از این سخن، مجرد بودن آقای رسول 

بوده و در آن قصد توهین وجود نداشته است.
عدم  جمله  از  شکایت  ده  گذشته  روز  جلسه  در 
پوسترها  به خاطر نصب  مالیات شهرداری  پرداخت 
از سوی نامزدان و ارائه نکردن گزارش مالی مبارزات 
مستقل  کمیسیون  به  مشخص  زمان  در  انتخاباتی 

انتخابات، مطرح شد.
تکمیل  تا  شکایت ها  بقیه  مورد  در  تصمیم گیری  اما 

بررسی  این قضایا به تعویق افتاد.
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  مبارزات  آغاز  از 
به  شکایت  هزار  سه  از  بیش  والیتی  شوراهای 
کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی رسیده 

است.
این  تمامی  به  که  می گویند  کمیسیون  این  مسووالن 
ارگان  به  آنها  از  شکایت ها رسیده گی شده و برخی 

های عدلی فرستاده شده است.

احمد ولی مسعود در کنفرانس خبری اجندای ملی:

1+50 حالل مشکالت نیست 



واکنش پاکستان به اظهارات مقام های حکومت افغانستان:

عمیقًا نا امید شده ایم
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ریاست  انتخابات  برگزاری  از  قبل  روز  چهار 
جمهوری و شوراهای والیتی، وزارت داخله کشور 
اعالم کرده است که نیروهای امنیتی بیش از 22 تن 
مواد انفجاری را کشف و ضبط کرده اند. همچنان، 
در غزنی کشته  انفجاری  در  طالبان  15 جنگجوی 

شدند.
گرفته  افغانستان  شهرهای  در  امنیتی  شدید  تدابیر 

شده است.
به  را  شان  تالش  همه  که  اند  کرده  اعالم  طالبان 
بر  را  شانزدهم حمل  انتخابات  تا  دهند  می  خرج 
اطمینان  افغانستان  امنیتی  های  مقام  اما  بزنند،  هم 
است  گرفته شده  امنیتی  تدابیر شدید  که  می دهند 
و شورشیان توانایی برهم زدن انتخابات را ندارند.

صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله روز سه 
شنبه به خبرگزاری رویترز گفت: »کشف این مواد 
کرده  بمب جلوگیری  با  از صدها حمله  انفجاری 
انتخابات  روند  کل  امنیت  بر  چشمگیری  تاثیر  و 

خواهد داشت«.
برای  آزمایشی  حمل  شانزدهم  انتخابات  امنیت 
نیروهای امنیتی افغانستان نیز است که می خواهند 
نشان دهند بعد از خروج نیروهای رزمی بین المللی 
به  قادر  تنهایی  به  میالدی،  جاری  سال  پایان  در 

تامین امنیت کشور شان هستند.
سخنگوی وزارت داخله گفت که این مواد انفجاری 
در 450 کیسه جاسازی شده و از یک ذخیره گاه در 
افغانستان کشف  والیت نسبتًا امن تخار در شمال 
و ضبط شده است. در این والیت شمالی در سال 
های اخیر گروه طالبان زمینه ای برای فعالیت یافته 

اند.
یک  براثر  شنبه  سه  روز  دیگر،  خبر  یک  براساس 
انفجار در والیت غزنی 15 جنگجوی طالبان کشته 
علی  محمد  شدند.  زخمی  شان  دیگر  تن  دو  و 
احمدی، معاون والی غزنی گفت که 24 شورشی 

ریزی  برنامه  ده یک مصروف  ولسوالی  در  طالبان 
بودند که  انتخابات  برای روز  برنامه های تخریبی 
واسکت انتحاری یکی از آنها منفجر شده و 14 تن 

شان را به قتل رساند.
همچنان یک انفجار در شهر غزنی به وقوع پیوست 
که در نتیجه آن، دو فرد ملکی زخمی شدند. زورور 
زاهد، فرمانده پولیس غزنی گفت که مواد انفجاری 
جاسازی شده در یک بایسکل در نزدیکی ریاست 
در  نیز  گذشته  شب  نمود.  انفجار  اوقاف  و  حج 
پی  در  تلفات  اما  داد،  رخ  انفجاری  محل  همین 

نداشت.
شهرهای بزرگ افغانستان در حالت هشدار امنیتی 
به سر می برند و 352 هزار نیروی امنیتی در سراسر 
کشور موظف شده اند تا امنیت مراکز و محل های 
های  هفته  در  طالبان  کنند.  تامین  را  دهی  رای 
گذشته تالش کرده اند بر مراکز انتخاباتی در کابل 
حمله کنند، اما نیروهای امنیتی افغانستان نیز به این 

حمالت واکنش سریع نشان داده اند.
از مواد انفجاری شورشیان برای ساخت بمب های 
دست ساز کار می گیرند، صالح اصلی شورشیان 
علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان است و 

همچنان عامل اصلی تلفات ملکی نیز می باشد.

و  رییس جمهوری  کرزی  حامد  اخیر  اظهارات  پاکستان  دولت 
در  آباد  اسالم  دخالت  خصوص  در  افغانستان  ارشد  مقام های 
حمله اخیر به هتلی در کابل را رد و تداوم سرزنش کردن پاکستان 
در این حوادث تروریستی را رویکرد منفی برای روابط دوجانبه 

دانست.
وزارت خارجه پاکستان روز سه شنبه در بیانیه یی رسمی اعالم 
در  آباد  اسالم  مانع شدن  بر  مبنی  کابل  مقام های  اظهارات  کرد: 
روند پیشبرد مذاکره های صلح میان شورای عالی صلح افغانستان 
و گروه طالبان و همچنین اتهام دخالت در حوادث تروریستی در 

این کشور مایه تاسف و ناامیدی عمیق است. 

در این بیانیه آمده است: دولت پاکستان بارها چنین اتهاماتی را رد 
و تاکید کرده که تداوم اقدام دولت افغانستان برای سرزنش کردن 
اسالم آباد موجب تحت تاثیر قرار گرفتن روابط دوجانبه بویژه از 
بین رفتن تالش های صمیمانه دو کشور در مسیر ایجاد اعتماد و 

تفاهم مشترک می شود. 
حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان پیشتر در سخنانی، دولت 
پاکستان را به ایجاد موانع در مسیر پیشبرد روند صلح میان کابل 

و گروه طالبان متهم کرده است. 
اداره امنیت ملی افغانستان نیز اعالم کرد که عملیات حمله به هتل 
برنامه   ) پاکستان   ( خارجی  اطالعاتی  سازمان های  توسط  کابل 

ریزی و اجرا شده است. 
که  را  کابل  سرینا  هتل  به  حمل  اول  حمله  مسوولیت  طالبان 
و  نگار  روزنامه  انتخاباتی،  ناظر خارجی  یک  از جمله  کشته   9

اعضای خانواده وی برجای گذاشت، به عهده گرفت. 
در بیانیه مرکز دیپلماسی دولت اسالم آباد تصریح شد: پاکستان 
انتخابات  متعهد به حمایت از همه تالش ها به منظور برگزاری 
آزاد، عادالنه و شفاف در افغانستان است، زیرا اقدامات صلح و 
مسالمت آمیز در مسیر برگزاری انتخابات در آن کشور در راستای 

منافع پاکستان نیز محسوب می شود. 
در این بیانیه افزوده شد: اسالم آباد به پشتیبانی و ارایه تسهیالت 
در خصوص پیشبرد روند صلح در افغانستان با توجه به ایده و 

دستور العمل مردم و دولت این کشور ادامه می دهد. 
وزارت خارجه پاکستان با اشاره به اذعان جامعه بین المللی به 
تالش ها  گفت:  افغانستان  خصوص  در  کشور  این  مثبت  نقش 
برای اشتباه جلوه دادن موقعیت ما در این زمینه موفق نخواهد 

بود.

د  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  شورا  وزیرانو 

مسوده  العمل  اړخیز طرز  دوه  د  عملیاتو  رسحدي 

په دې خاطر رد کړ چې د دیورنډ کرښې پر ځای د 

رسحد کلمه په کې کارول شوې ده.

د وزیرانو شورا په دې طرز العمل، چې د پاکستان 

له لوري وړاندیز شوی دی، د بحث پر مهال وویل، 

د  ځای  پر  کرښې  دیورنډ  د  کې  مسوده  په  چې 

)رسحد( د کلیمې ذکر د دې کرښې پر رس تاریخي 

حساسیت ته په کتو د افغانستان له تاریخي حق او 

د افغانستان د اسالمي جمهوریت له روانې پالیسۍ 

رسه په ټکر کې ده.

د افغانستان د وزیرانو شورا د داراالنشا له خربپاڼې 

ولسمرش  د  چې  کې،  غونډه  په  کابینې  د  سم  رسه 

دولتي  ټولو  وه،  شوې  جوړه  مرشۍ  په  کرزي 

پاکستان  له  چې  شوه،  وسپارل  دنده  ته  اورګانونو 

ټولو  په  باید  مخکې  اترو  خربو  راز  هر  تر  رسه 

لیکونو، سندونو، یادښتونو او خربو کې د )رسحد( 

پر ځای د )ډیورنډ کرښه( کلیمه وکاروي.

تاریخي  یوه  ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  ډیورنډ 

تر  یې  هېوادونه  دواړه  چې  ده  مساله  اختاليف 

یا  دا چې د  اوسه په حل کولو نه دي توانېديل او 

افغانستان حکومتونو په رسمیت نه ده پېژندلې. خو 

اوس پوښتنه دا را پیدا کېږي چې حکومت ولې په 

دې حساسه تاریخي شېبه کې دا مساله راپورته کړه. 

د اوسني حکومت وخت پای ته رسېدونکی دی او 

ټاکنو له الرې  به د  په راتلونکې جوزا میاشت کې 

رامنځته شوی حکومت د واګو چارې په خپل الس 

کې واخيل.

اوسنی حکومت غواړي چې د دا ډول تاریخي او 

راتلونکی  رسه  کولو  مطرح  را  په  مسایلو  النجمنو 

حکومت له ستونزو رسه مخ  کړي. کله چې داسې 

سخت  او  ګڼ  رسه  ځانه  له  نو  يش  مطرح  مسایل 

دی  مکلف  حکومت  راتلونکی  لري.  غربګونونه 

چې دې مسایلو ته ځواب ووايي او په یو ډول نه یو 

ډول له پاکستان او افغان ملت رسه په ستونزو کې 

ښکېل يش.

ارو مرو دې مسایلې د حل  به  راتلونکی حکومت 

الره لټوي او په کار ده چې دا مساله حل يش، خو 

نباید له دې مسالې نه اوسنی حکومت سیايس ګټه 

پورته کړي. په تېرو دیارلسو کلونو کې یې دغه ډول 

دریځ نه و غوره کړی.

د دې مسالې حل اړین دی، چې د دواړو هېوادونو 

دولتونه د هر اړخیزو خربو اترو په لړ کې په سوله 

ییز ډول یې حل کړي. یانې که افغانستان دا کرښه 

کې  بدل  په  باید  هم  پاکستان  پېژين  رسمیت  په 

ځينې  او  کړي  برابر  سهولتونه  ځینې  ته  افغانستان 

د  یې  هغه  مهم  چې  وپېژين  رسمیت  په  مسایل 

افغانستان په کورنیو چارو کې نه السوهنه او د افغان 

حکومت له مخالفانو نه مالتړ دی.

د  تل  پاکستان  اوږدو کې ښکاري چې  په  تاریخ  د 

افغان حکومت له مخالفانو مالتړ کړی او د اسالم 

په نامه یې ترې ګټه پورته کړې دهد کابل حکومتونه 

یې ړنګ کړي او دا لړۍ ال هم روانه ده. له رسدار 

محمد داوود خان نه رانیولې تر دا ننه پورې افغان 

ملت د همدې مسالې له امله د ارام شېبې نه لري. 

کله چې افغان حکومت د دې مسالې د نه منلو خربه 

را پورته کوي په بدل کې یې پاکستان په افغانستان 

کې ځامنرګو بریدونو، چاودنو او بغاوتونو ته زور 

ورکوي. د رسدارمحمد داوود د حکومت له مهاله 

مدرسو  خپلو  په  مخالفان  دولت  افغان  د  پاکستان 

را  ته  افغانستان  یې  لپاره  جګړې  د  او  روزيل  کې 

استويل دي. 

په  ځان  پښتانه  هاخوا  پولې  د  چې  ده  دا  خربه  بله 

افغانستان پورې نه نښلوي او نه غواړي له افغانستان 

افغان  د  کې  صورت  دې  په  نو  يش  ځای  یو  رسه 

حکومت استدالل هېڅ ګټه نه لري پرته له دې چې 

په هېواد کې د ځامنرګیو بریدونو لړۍ زور واخيل 

او بېګناه خلک خپل ژوند له السه ورکړي.

دې  له  او  دریځ  دا  حکومت  د  کرزي  ولسمرش  د 

لپاره  خلکو  او  هېواد  د  به  ګټنه  سیايس  نه  مسالې 

ښې پایلې ونه لري. نور باید دا تفکر ختم يش او 

ته  تفاهم  یو  افغانستان  اړه  دې  په  رسه  پاکستان  له 

ورسېږي څو دواړه هېوادونه په سولې، امن او ثبات 

ترمنځ  پاکستان  او  افغانستان  د  وکړي.  ژوند  کې 

رسچینه  مسالې  همدې  له  ستونزې  ټولې  اوسنۍ 

اخيل.

نیروهای امنیتی 22 تن مواد انفجاری را در تخار ضبط کردند

آخـرین روز برای شعـار...
 ترین بخش از برنامه های تیم ›اصالحات و همگرایی‹ 
را تشکیل می دهد. او از ساختن بند برق سلما و حل 

مشکل برق در هرات سخن گفت.
زلمی رسول در جمع شماری از هوادارانش در ولسوالی 
بگرام والیت پروان بر بازسازی این والیت تأکید کرد. 
او گفت که اگر به قدرت برسد فابریکۀ نساجی گلبهار 

و بند برق جبل السراج را خواهد ساخت.
در  او  داشت.  سفر  نیز  بامیان  والیت  به  رسول  آقای 
بامیان در سه زمینه مشخص اقتصادی به مردم وعده داد 
که در صورت پیروزی در راستای تحقق این وعده ها 
سرمایه گذاری خواهد کرد: بهبود وضعیت گردشگری، 

شاهراه  ساخت  و  حاجی گک  آهن  معدن  استخراج 
کابل-هرات که از مناطق مرکزی افغانستان می گذرد.

همچنان، اشرف غنی احمدزی که در استدیوم ورزشی 
کابل به هوادارانش سخن می زد، تلویحًا از آزادی بیان 
در دولت کنونی به شدت انتقاد کرد. او گفت که آزادی 
بیان قانونی است؛ اما استفاده سو از آزادی بیان را در 

حکومتش اجازه نمی دهد.  
که  گفت  از صحبت هایش  بخشی  در  احمدزی  آقای 
که  گفت  او  زد.  خواهد  زورگویان  دهن  به  مشت  با 
آقای احمدزی در  این  از  تقلب نمی هراسد. پیش  از 
آزاد  او  را  بگرام  زندانیان  که  بود  قندهار گفته  والیت 
تمامی  یابد  دست  قدرت  به  که  صورتی  در  و  کرده 
زندانیان طالبان را از بند آزاد خواهد کرد. این سخنان 

او با واکنش هایی مواجه شده بود؛ اما در این سخنرانی 
اش گفت که زندانیان بی گناه را آزاد می کند و به آنانی 

که مردم را می کشند برخورد می کند.
نامزد  دیگر  سیاف،  الرسول  عبدرب  حال،  این  در 
انتخابات ریاست جمهوری در شهر جالل آباد از آنچه 
شدت  به  خواند،  مجاهدین  با  نادرست  برخورد  که 

انتقاد کرد.
مجاهدین  از  مردم  آن که  به جای  »امروز  گفت:  او 
سپاسگزاری و قدردانی کنند، در یکجا از آنها به عنوان 
خرابکار و در جایی دیگر به نام جنایتکار، غاصب و یا 

ناقض حقوق بشر یاد می کنند.«
این نامزد ریاست جمهوری افزود که در حال حاضر 
به کسانی که افراد بی گناه را در آغاز اشغال افغانستان 

حقوق  ناقض  کشتند،  شوروی  سرخ  ارتش  سوی  از 
بشر گفته نمی شوند؛ اما به مجاهدین چنین نسبت هایی 

داده می شود. 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  که  است  گفتنی 
به  امروز  را  شان  برنامه های  و  شعارها  بار  آخرین 
مردم ارایه می دهند و سر از فردا به مدت 48 ساعت 
دیگر سکوت بر قرار می شود و نامزدان نمی  توانند به 

کمپاین های انتخاباتی شان بپردازند. 
روز شنبه 16 حمل 1392 یعنی دو روز بعد انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای والیتی همزمان در کشور 

برگزار می شود. 

دا ستونزه باید پای ته ورسېږي!
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شماره گان: 5000

کمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی دو 
نامزد ریاست جمهوری را جریمه کرد.

روز گذشته جلسه علنی رسیده گی به شکایت های 
انتخاباتی با حضور نماینده گان نامزدهای ریاست 
جمهوری، نهادهای مدنی و رسانه ها در دفتر این 

کمیسیون در کابل برگزار شد.
در این جلسه به سه شکایت مطرح شده از زلمی 

رسول نامزد ریاست جمهوری رسیده گی شد.
در  پکتیا  سخنگوی  و  والی  حضور  و  حمایت 
اجباری  حضور  رسول،  آقای  انتخاباتی  همایش 
توهین  رفتار  و  او  انتخاباتی  نشست  در  مردم 
همایش  در  مردم  با  قندهار  پولیس  مقامات  آمیز 
این  جمله  از  قندهار  در  رسول  آقای  انتخاباتی 
شکایت ها بود....                         ادامه صفحه 6

زلمی رسول و گل آقا شیرزی جریمه شدند www.mandegardaily.com      
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