
نخست وزیر پاکستان گفته است که آن ها در نخستین 
نشست شان با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان و 
دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس به توافق رسیده اند 

که صلح باید در افغانستان حکم فرما شود.
پاکستان  کرد،  اعالم  همچنان  اشرف  پرویز  راجه 
از  همسایگانش  تمامی  با  بهتری  روابط  می خواهد 
جمله هند و افغانستان برقرار کند، تا منطقه در صلح 

و ثبات بماند.

راجه  پاکستان،  اسوشیتدپرس  خبرگزاری  گزارش  به 
با  پاکستان در مصاحبه یی  پرویز اشرف، نخست وزیر 
کشور  این  خصوصی  تلویزیونی  شبکه های  از  یکی 
که  دارد  وجود  تفکر  این  بین الملل  جامعه  در  گفت: 

پاکستان یک قدرت هسته یی مسوول است.
وی در ادامه افزود: این به نفع جهان نیست که تنش ها 
در منطقه ما ادامه یابد. پاکستان و هند اقداماتی را برای 
عادی سازی روابط صورت داده اند اما برخی رویدادها 

این روابط دو جانبه را تحت تاثیر قرار داده اند.
خواستار  ما  که  کردم  اعالم  انگلیس  پارلمان  در  من 
هند  از  و  هستیم  همسایگان مان  با  صلح آمیز  روابط 

می خواهیم تا این مساله را مورد بررسی قرار دهد.
مساله  کشمیر  گفت،  همچنین  پاکستان  نخست وزیر 
اصلی است که باعث روابط پرتنش با هند می شود و 
دیدگاه پاکستان در این خصوص این است که مساله 

کشمیر باید براساس خواسته های مردم کشمیر و 
قطعنامه های...                                   ادامه صفحه 6
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انسان ها به نسبت هر ظرفیتی که برای کسب تجربه دارند عاقل اند، 
نه به نسبت تجاربی که اندوخته اند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آگاهان نظامی:

کرزی افغانستان را دست بسته به 
تروریستان تسلیم می کند!

جبهۀ ملی افغانستان می گوید که تصمیم رییس جمهور 
کرزی مبنی بر متوقف ساختن عملیات هوایی نیروهای 
بین المللی در کشور، سبب افزایش نا امنی ها و گسترش 

قدرت طالبان در روستاها می شود.
نیروهای  عملیات  اگر  است،  گفته  ملی  جبهۀ  رییس 
مسأله  این  گردد،  متوقف  افغانستان  در  بین المللی 
از  مسلح  طالبان  فعالیت  گسترش  سبب  می تواند 
قریه جات به سطح ولسوالی ها شود....   ادامه صفحه 6

دیپلمات های هشت کشور مجدداً بر مذاکرات میان افغانستان و 
طالبان پیش از خروج سربازان ناتو از افغانستان تمرکز کرده اند، 
بازیگران اصلی مذاکرات صلح مشکالتی را  اما اختالف نظر 

پیش روی این تالش ها قرار داده است.
به گزارش نیویارک تایمز، تالش ها برای انعقاد توافقی با طالبان 
گرفته  قرار  توجه  معرض  در  علنی  کاماًل  و  ناگهانی  طور  به 
فصل  یک  آغاز  با  میالدی  گذشته  سال  تالش ها  این  است. 
درگیری دیگر افغانستان و معطوف شدن توجه امریکایی ها به 
تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به تعلیق درآمده بود، اما 
اکنون دیپلمات ها و رهبران سیاسی هشت کشور فشرده ترین 
و  افغانستان  دولت  تا  می دهند  انجام  را  امروز  به  تا  تالش ها 
توافق  منظور  به  منظور مذاکره  به  را  یعنی طالبان  آن  دشمنان 

صلح روبروی یکدیگر قرار دهند.
جدیدترین تالش ها در این راستا در...           ادامه صفحه 6

افغانستان، ایاالت متحده امریکا و هند نشست مشترک 
نو  دهلی  در  هفته  این  شنبه  سه  روز  را  جانبه یی  سه 
برگزار می کنند. هدف از این نشست تقویت همکاری 

در عرصه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. 
وزارت خارجه افغانستان می گوید که سه کشور هند، 
افغانستان و ایاالت متحده در منطقه منافع و دشمنان 
مشترک دارند. این دومین نشست سه جانبه است که 
این درحالی  برگزار می شود.  مقام های سه کشور  بین 
است که اوایل ماه جاری میالدی افغانستان با دو کشور 
لندن  در  جانبه یی  سه  نشست  نیز  پاکستان  و  بریتانیا 

داشت.
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان 
روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت 

که هر سه کشور تالش می کنند تا همکاری های خود 
را در عرصه های سیاسی و اقتصادی گسترش دهند: »ما 
امیدوار هستیم که روابط و همکاری ها بین افغانستان 
افغانستان  دولت  بلکه  کند،  پیدا  ادامه  تنها  نه  هند  و 
و  روابط  بیشتر  هرچه  تعمیق  و  گسترش  راستای  در 
همکاری های خود با جمهوری هند تعهد کامل دارد«.

بر اساس اظهارات سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، 
پروسه  پیشرفت  روی  دهلی،  نشست  در  است  قرار 
در  پروسه صلح  و  ریاست جمهوری  انتخابات  انتقال، 
افغانستان، در کنار سرمایه گذاری هند در بخش معادن 
بین  افغانستان  در  دولتی  اداره های  ظرفیت سازی  و 

مقام های سه کشور بحث و تبادل نظر شود.
هند نخستین کشوری است که افغانستان با آن موافقتنامه 

همکاری  های استراتژیک امضا کرد. حکومت هند در 
بزرگترین کمک کننده گان  از  یازده سال گذشته یکی 

بازسازی در افغانستان بوده است.
آقای موسی زی گفت هر سه کشور هند، افغانستان و 
ایاالت متحده تالش دارند تا...          ادامه صفحه 6

رییس جبهۀ ملی: 

کرزی حاکمیت طالبان 
را به رسمیت شناخت

امید چندانی به مذاکرات 
صلح در افغانستان نیست

نشست سه جانبة کابل، دهلی و واشنگتن 
برگزار می شود

نخست وزیر پاکستان:

صلح باید در افغانستان حکم فرما گردد
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مردم  می گوید  وقتی  کرزی  رییس جمهور 
و  گرفتند  قرار  بیگانه گان  دست  آلۀ  افغانستان 
معناست؟  به چه  کردند،  ویران  را  خود  کشورِ 
امور  در  بیگانه  مداخالت  نقش  او  منظورِ  آیا 
کشور است و یا این که می خواهد بگوید ریشۀ 
باید  و  دارد  وجود  جامعه  دورن  در  مشکالت 

خود را اصالح کرد؟ 
تالش  پهلو  دو  سخناِن  با  گاهی  کرزی  آقای 
نعل.«  به  هم  و  بزند  میخ  به  »هم  که  می کند 
ملی،  ارتش  افسران  جمع  در  او  اخیِر  سخنان 
مثاًل  شد.  انجام  مسایل  به  رویکردی  چنین  با 
وقتی آقای کرزی می گوید که همراه با حضرت 
صبغت اهلل مجددی برای انتقال قدرت از دولت 
و  افسران  دیدن  با  آمد،  کابل  به  نجیب اهلل 
تردید شد  این  افغانستان دچار  ارتش  سربازان 
که »آیا در جنگ افغانستان حق با آنان بوده و یا 
با مجاهدین؟«، این سخنان بدون تردید می تواند 
نشان دهندۀ مواضع جدید آقای کرزی در قبال 
سربازان  حضور  به  توجه  با  افغانستان  مسایل 

خارجی در کشور باشد. 
آقای کرزی تلویحًا می خواهد بگوید که فرقی 
به وسیلۀ شوروی وقت  افغانستان  اشغال  میان 
این دو  ندارد و  ناتو وجود  و حضور سربازان 
رویداد در راستای یک برنامه می توانند تعبیر و 
تفسیر شوند. آقای کرزی در این سخنرانی، از 
ارتش پیشین کشور به نیکویی یاد کرد و گفت 

که از دیدِن آنان به خود بالیده است. 
فراموشی  به  را  تاریخ  حقایق  کرزی  آقای  اما 
می سپارد و جنگی را که بر مردم افغانستان در 
مقطعی از زمان تحمیل شده بود، انکار می کند. 
گفتِن این جمله که مردم افغانستان ابزار دست 
توهین  هم  می تواند  گرفتند،  قرار  بیگانه گان 
آنان  جهاد  به  توهین  هم  و  افغانستان  مردم  به 
از  یکی  افغانستان  مردم  جهاد  شود.  پنداشته 
که  است  کشور  تاریخ  درخشان  صفحه های 
یک  وجود  در  را  آزادی  راه  در  ایستاده گی 
گرسنه  پابرهنه،  که  ملتی  می دهد؛  نشان  ملت 
را  استقالل  و  آزادی  ولی  است  تهی دست  و 
به  که  ملتی  می دارد؛  پاس  را  آن  و  می شناشد 

ارزش های معنوی و ملِی خود چنان اعتقاد دارد 
میدان  به  اسلحه،  داشتن  بدون  حاضراست  که 

مبارزه بشتابد. 
شاید در برخی موارد اشتباهاتی صورت گرفته 
این  ولی  باشد،  آمده  وجود  به  مشکالتی  و 
مردم  مقاومت  و  جهاد  نفس  انکار  معنای  به 
است،  چنین  اگر  نمی تواند.  شده  افغانستان 
کرزی  آقای  شخص  متوجه  پرسش  نخستین 
رژیم  کنار  در  ماندن  جای  به  چرا  که  می شود 
قرار  جهادی  رهبران  از  یکی  کنار  در  وقت، 
و  مبارزه  به  نسبت  کرزی  آقای  اگر  گرفت؟ 

جهادِ خود شک داشت، بهتر آن بود که همان 
زمان به روند مصالحۀ ملی می پیوست و این همه 

عذاب وجدان را تحمل نمی کرد. 
اهداف  زمان  آن  در  شاید  کرزی  آقای  البته 
پروای  هم  آن قدر  و  می کرده  دنبال  را  دیگری 
آزادی کشور و ارزش های دینی را نداشته است. 
اما همین آقای کرزی از نخستین کسانی ست که 
غربی ها  با  روابط  نزدیک ترین  از  زمان  آن  در 
است.  بوده  برخوردار  امریکایی ها  ویژه  به  و 
یکی از مقام های ارشد امریکایی که در آن زمان 
داشته،  وظیفه  پاکستان  در  امریکا  سفارت  در 
دیدار  کرزی  آقای  با  او  که  گفت  رسانه ها  به 
داشته و از زبان او حرف های جالبی در مورد 
افغانستان شنیده است. آقای کرزی در آن زمان 
به  چشم داشت  بدون  جهاد  واقعی  رهبران  که 
اشغال گران  علیه  مبارزه  به  بیرونی  کمک های 
را  که غربی ها  داشت  بودند، تالش  کرده  آغاز 

وارد مسایل افغانستان کند و به جلب کمک های 
مالی و تسلیحاتی شان موفق شود. 

هنگام  غربی ها  که  نیست  شک  جای  این  در 
دنبال  را  خود  اهداِف  مجاهدین،  به  کمک 
را  خود  رقیب  که  داشتند  تالش  و  می کردند 
آن  در  افغانستان  مردم  ولی  بسازند؛  خوار 
و  می کردند  تجربه  را  سختی  شرایط  زمان 
کشورشان  در  که  آن چه  برابر  در  نمی توانستند 
جریان دارد، بی تفاوت باقی بمانند. جنگ مردم 
افغانستان یک جنگ خودخواسته و انتخاب شده 
نبود. مردم افغانستان مجبور شدند که در برابر 
تجاوز از خود مقاومت نشان دهند. همان گونه 
به  پاکستان  مداخالت  برابر  در  آن  از  پس  که 

ایستاده گِی خود ادامه دادند. 
آقای کرزی با نگاه امروزی می خواهد به مسایِل 
دیروز نگاه کند. اگر چنین رویکردی به مسایل 
با  نیز  فردا  نسل  بدون شک  بدانیم،  درست  را 
آنان  کرد.  خواهد  را  معامله  همین  او  شخِص 
را  کرزی  آقای  می توانند  خود  برداشِت  با  نیز 
اراده  بدون  و  دست نشانده  رییس جمهورِ  یک 
توصیف کنند که به زور و پوِل خارجی ها، بر 
مسند قدرت نشست. آیا آقای کرزی می خواهد 
او  مورد  در  حرف هایی  چنین  فرزندانش  که 

بشنوند؟
مختلف  برهه های  در  افغانستان  شرایط  تحلیل 
تاریخ، نیاز به بینش و درک دقیق از اوضاع و 
احوالی دارد که علت به وجود آمدِن رویدادهای 
منظر  از  و  بیاییم  این که  نه  و  هستند  خاص 
امروز  کنیم.  تحلیل  را  دیروز  قضایای  امروزی 
آمدِن  وجود  به  سبب  که  افرادی  از  بسیاری 
اقدام اشتباه آمیز  کودتای ثور شدند، آن را یک 
در  که  آن چه  نفی  معنای  به  این  ولی  می دانند؛ 

تاریخ گذشت، نیست. 
داخلی  امور  در  مداخالت  دیگر،  جانب  از 
افغانستان بحث و مشکل امروزِ جامعه نیست، 
بل در طول سه دهۀ اخیر پیوسته وجود داشته و 
مردم افغانستان از این ناحیه به اندازۀ کافی زیان 
دیده اند. اگر مداخالت بیرونی پس از پیروزی 
مجاهدین وجود نمی داشت، بدون شک امروز 
پای خارجی ها وارد افغانستان نمی شد و آقای 

کرزی این همه داد و واویال نمی کرد. 
ساِل  ده  این  در  هم  غرب  با  افغانستان  رابطۀ 
است  بوده  تاریخی  نیاز  یک  اساس  بر  گذشته 
به  افغانستان  مردم  خاطِر  تعلق  اساس  بر  نه  و 
ناچاری،  و  ناگزیری  سر  از  ما  کشورها.  این 

همسایه ها  مداخالت  چنگ  از  این که  برای 
شدیم.  کشانده  غرب  سمت  به  یابیم،  رهایی 
چون به هر حال منافع کالن ملی حکم می کرد 
منطقه یی،  بازی های خطرناک  در  افغانستان  که 
حامیان قدرت مندی در کنار خود داشته باشد. 
آقای  توهِم  با  و  پابرجاست  نیاز هنوز هم  این 

کرزی هم رفع نمی شود.
 افغانستان تا زمانی که واقعًا به ثبات و امنیت 
کامل دست پیدا نکرده، نیاز دارد که از کمک های 
کشورهای متحِد خود استفاده کند. اما این رابطه 
و استفاده از کمک های جهانی، باید به گونه یی 
باشد که تمامیت ارضی و استقالل افغانستان را 
زیر سوال نبرد. آقای کرزی عماًل با نفی غرب، 
افغانستان را به دامن بدترین دشمنان منطقه یی 
معامله  با گروه هایی  می خواهد  و  می اندازد  آن 
مخالف  و  افراطی  گروه های  عنوان  به  که  کند 

استقالل و آزادی کشور، شناخته می شوند. 
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احمد عمران

تردیدهای آقای کرزی 
دربارۀ حقانیت جهاد افغانستان

 

آقای کرزی روز گذشته در سخنرانِی خود در جمع افسران 
نو  و مقامات ارتش گفته است: سال ۲۰۱۴ برای ما بهارِ 
منتظر  ما  به هفت میوه خوردن می رویم.  و روزی ست که 
خروج نیروهای بین المللی هستیم تا به جهان نشان دهیم 

که می توانیم کشور خود را اداره کنیم.
از  کاستن  و  مردم  ساختِن  مطمین  و  امیدواری  ابراز 
اضطراب شان نسبت به آینده، توسط آقای رییس جمهور که 
شخص اوِل مملکت به شمار می آید، فی نفسه امر معقول 
و پسندیده یی به نظر می رسد. اما مشکل آن جاست که این 
امیدواری باید مبتنی بر قراین و حقایِق موجود در  اظهارِ 

کشور باشد، ورنه دروغ و فریبی بیش نیست.
این سخنان به ظاهِر دل چسپ آقای کرزی در حالی صورت 
آماج  کلیدِی کشور هنوز  بزرگ و  می گیرند که شهرهای 
حمالت انتحاریان قرار دارند و حتا ادارات مهِم دولتی در 
پایتخت کشور نیز از دهشت افکنِی برادران ناراضی در امان 
بی گناه کشته می شوند.  مردم  از  بار شماری  و هر  نمانده 
هم چنین در والیت ها و روستاهای دوردسِت کشور ـ به 
ویژه مناطق جنوب ـ تروریستان آن چنان حضور و فعالیِت 
خارجی،  نیروهای  خروج  محِض  به  که  دارند  چشم گیر 

آمادۀ به راه انداختِن حاکمیت رسمِی خویش می باشند.
خود  سخنرانِی  در  رییس جمهور  آقای  همه،  این  با  اما 
است  گفته  خارجی،  نیروهای  خروج  از  استقبال  ضمن 
حکمی صادر می کند که بر پایۀ آن، دیگر نیروهای دولتی 
در  ناتو  هوایِی  نیروهای  پشتیبانی  نوع  هر  از  نمی توانند 
مسلم  آن که  حال  کنند.  استفاده  عملیات های شان  اجرای 
است اجرای این حکم، ارتش افغانستان را که فاقد نیروی 
دهشت افکنان،  و  دشمنان  برابر  در  هوایی ست،  جنگندۀ 

شکننده و آسیب پذیر می سازد. 
با  را  طالبانی  گذشتۀ  به  بازگشت  خطر  افغانستان  مردم 
با  که  خطری  می کنند؛  لمس  خویش  پوسِت  و  گوشت 
آزادی  حکومت،  یک جانبۀ  و  صلح خواهانه  تالش های 
هویت بخشِی  و  امتیازدهی  زندان ها،  از  طالب  زندانیان 
کشورهای  و  حکومت  توسط  طالبان  گروه  به  سیاسی 
 ،۲۰۱۴ به  شدن  نزدیک  و  پاکستان  مداخله جویِی  غربی، 
این  به  افغانستان  مردم  می یابد.  بیش تری  و  عینی تر  نمودِ 
می اندیشند که چرا حکومت آقای کرزی، پاکستان، امریکا، 
انگلیس، فرانسه و آلمان، همه دست به دسِت هم داده اند 
تا نازِ گروهی را که جز زبان خشونت و تفنگ چیز دیگری 
مردم  سازند؟  حاکمیت  و  نظام  داخل  و  بخرند  نمی داند، 
قیمِت دهشت افکنان  امروز قدر و  بدانند چرا  می خواهند 
و تروریستان، باالتر از تمامِ جریان های ملی و مدنی شده 
است؟ و اصاًل آن ها )مردم( در این پروسۀ به ظاهر ملی 

چه جایگاهی دارند؟
این ها همه پرسش ها و دغدغه هایی  هستند که این روزها 
ذهن و رواِن شهروندان افغانستان را به خود مشغول کرده 
این مسأله ها  از  پاسِخ بسیاری  و ۲۰۱۴ هم سالی ست که 
نمی تواند  رییس جمهور  آقای  داد.  را خواهد  نگرانی ها  و 
آیندۀ  و   ۲۰۱۴ به  نسبت  دستاوردی،  و  قرینه  بدوِن  هیچ 
کشور، مردمِ ما را مطمین سازد. در حالی که ناامنی، فساد 
اداری، فعالیِت باندهای مافیایی و تقویت روزافزوِن گروه 
از مردم قربانی می گیرد و می رود که یک  طالبان، روزانه 
و  نو  بهارِ  به   ۲۰۱۴ تشبیه  زند،  رقم  را  تمام عیار  فاجعۀ 
نوروز نه تنها کمال نیست، بلکه توهین به شعور مردم و 

فرار از مسوولیت می باشد.
افکار عمومی در افغانستان نسبت به آینده مشوش است و 
حق هم دارد که مشوش باقی بماند. تحقِق صلح، آرزوی 
مردمِ ماست و هیچ کس هم عاشق چشم وابروی نیروهای 
خارجی و حضورشان در کشور نیست. اما متأسفانه صلح 
می زنند،  دم  آن  از  تیمش  و  کرزی  آقای  که  خروجی  و 
چیزی جز معامله و تجارت با سرنوشِت مردم نمی باشد. 
پروسۀ صلح باید در یک قاعدۀ وسیع با حضورداشِت تمام 
دست  روی  ملی  آجندای  یک  تحِت  و  مردم  نماینده گان 
کاماًل  باید  نیز  بین المللی  نیروهای  خروج  و  شود  گرفته 
گذشته  سال  ده  دستاوردهای  حفظ  متضمِن  و  مسووالنه 
کرزی  آقای  که  هم  قدر  هر  این صورت،  غیر  در  باشد. 
به هفت میوه خوردن می رویم،  که ساِل ۲۰۱۴  کند  تأکید 

مردم باور نخواهند کرد!

2014؛
بهاِر نو یا خزاِن زودرس؟

آقای کرزی با نگاه امروزی می خواهد به مسایِل دیروز نگاه کند. اگر چنین 
رویکردی به مسایل را درست بدانیم، بدون شک نسل فردا نیز با شخِص او 
همین معامله را خواهد کرد. آنان نیز با برداشِت خود می توانند آقای کرزی را 
یک رییس جمهوِر دست نشانده و بدون اراده توصیف کنند که به زور و پوِل 
خارجی ها، بر مسند قدرت نشست. آیا آقای کرزی می خواهد که فرزندانش 
چنین حرف هایی در مورد او بشنوند؟



اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور 
سوریه خواستار برگزاری مذاکرات صلح بین مخالفان و »نماینده گانی 
قابل قبول« از سوی دولت سوریه برای پایان دادن به جنگ داخلی 

۲۳ ماهه در آن کشور شد.
آقای ابراهیمی که پس از نشست اتحادیه عرب در قاهره، پایتخت 
مصر صحبت می کرد گفت این مذاکرات می تواند در سازمان ملل 

برگزار شود.
گفته  که  سوریه  دولت  ادعای  می تواند  پیشنهاد  این  که  افزوده  او 
به  را  است  آمیز  صلح  حلی  راه  یافتن  برای  گفت وگو  آماده  است 

چالش بکشد.
نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب این درخواست را در حالی 
بیان کرده که چندی پیش معاذ خطیب؛ رهبر ایتالف ملی مخالفان 
سوریه، اعالم کرد که حاضر است تحت شرایطی مشخص با دولت 

سوریه وارد مذاکره شود.
که  که  آن  به شرط  ملی سوریه  ایتالف  که  بود  گفته  آقای خطیب 
دولت ۱۶۰ هزار »زندانی سیاسی« را آزاد کند، حاضر است با دولت 

مذاکره کند.
ابتدا  در  کم  دست  اگر  که  معتقدیم  »ما  افزوده:  ابراهیمی  آقای 
دولت سوریه  از سوی  قبول  قابل  هیاتی  و  مخالفان  بین  گفتگویی 
در دفاتر سازمان ملل برگزار شود، این می تواند نقطه آغازی برای 

خروج از این تونل تاریک باشد.«
هنوز مشخص نیست که آیا آقای ابراهیمی تاکنون پاسخی درمورد 
آقای خطیب وایتالف ملی سوریه  با  انجام گفتگو  به  تمایل دولت 

دریافت کرده است یا نه.
کل  دبیر  العربی،  نبیل  که  است  حاکی  ها  گزارش  حال،  همین  در 
اتحادیه عرب قرار است روز سه شنبه برای مذاکره با نماینده گانی از 

چهار کشور عربی به روسیه سفر کند.
از مسکو  آینده  ماه  معاذ خطیب هم  که  کرده  تایید  ابراهیمی  آقای 

دیدار خواهد کرد.
گفته شده در جریان درگیری های ۲۳ ماه گذشته در سوریه تاکنون 

حدود ۷۰ هزار نفر کشته شده اند.
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صادرات مناقشه برانگیِز 

سالح های آلمانی به خاورمیانه
شده ترین«  »نظامی  از  یکی  »خاورمیانه 
مناطق در جهان است و آلمان از جمله 
کشورهایی است که به تامین سالح های 
به  اما  می پردازد،  منطقه  این  دولت های 
به  مربوط  بشری  حقوق  مسایل  دلیل 
از  دولت های خاورمیانه چنین حمایتی 

سوی آلمان مناقشه برانگیز است.«
ماه  در  سعودی  عربستان  که  هنگامی 
قرارداد  انعقاد  برای   ۲۰۱۲ دسامبر 
می کرد،  وارد  فشار  آلمان  با  تسلیحاتی 
مخالفان دولت آلمان متشکل از سوسیال 
شدند  خشمگین  سبزها  و  دموکرا ت ها 
اما آنگال مرکل، صدراعظم آلمان متعلق 
به حزب دموکرات  مسیحی ساکت ماند.
در آن زمان فروش سالح های آلمانی به 
تانک های شناسایی  به  عربستان مربوط 
و  جنگی  تانک های  ان.بی.سی،  زرهی 
بود.  نقل  و  حمل  زرهی  خودروهای 

کشتی های  می خواهد  سعودی  عربستان  که  نیز  اکنون 
کند  یورو خریداری  میلیارد   ۱ / ارزش 5  به  گشت زنی 

واکنش ها همانند واکنش های قبل هستند.
که  تبعاتی  به  نسبت  کارشناسان  طور  همین  و  مخالفان 
چنین توافقاتی برای سیاست های زیر سوال رفته حقوق 
همراه  به  سعودی  عربستان  نظیر  کشورهایی  در  بشری 

خواهد داشت، نگرانند.
نشان  آلمان   ۲۰۱۱ سال  تسلیحات  صادرات  گزارش 
بزرگترین  دوازدهم  رتبه  در  سعودی  عربستان  که  داده 
تجهیزات  آن ها  است.  آلمان  سالح های  واردکنندگان 
نظامی به ارزش ۳ / ۱ میلیارد یورو دریافت کردند، اما 
آلمانی  سالح های  با  که  نیستند  منطقه  کشور  تنها  آن ها 

مجهز شدند.
دارند  قرار  زمره  این  در  که  منطقه  کشورهای  دیگر 
عبارتند از امارات متحده عربی، قطر،  کویت، عراق،  اردن 

و الجزایر.
بر طبق شاخص نظامی سازی جهانی، خاورمیانه یکی از 

نظامی شده ترین مناطق در جهان است.
امور  موسسه  تسلیحاتی  کارشناس  مولینگ،  کریستین 
خبری  شبکه  با  مصاحبه   در  آلمان  بین المللی  و  امنیتی 
دویچه وله گفت: شما باید نسبت به اینکه به چه کسی در 

خاورمیانه سالح های خود را می فروشید، نگران باشید.
برای  سعودی  عربستان  است  معتقد  آلمان  دولت 

می پذیرد  حال  عین  در  اما  است،  مهم  منطقه  در  ثبات 
کشور  این  در  بشر  حقوق  مساله  خصوص  در  که 

اختالف نظرهایی وجود دارد.
گوئیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان تاکید می کند 
که این مساله مکرراً در مذاکرات با ریاض مطرح می شود 
کننده  قانع  چیزی  چنین  کارشناسان  از  برخی  برای  اما 
در سال ۲۰۱۱ عربستان سعودی  مثال  عنوان  به  نیست. 
تانک ها و سربازان خود را به بحرین فرستاد تا به رژیم 
عربی  بهار  جریان  در  مردم  سرکوب  برای  کشور  این 

کمک کند.
یان گره به، محقق یک مرکز بین المللی در شهر بن آلمان 
اظهار داشت: دولت ما ظاهراً مشکلی با صادرات سالح به 
مکان هایی که وضعیت حقوق بشر در آنها تردید برانگیز 
توضیحات  آلمان  دولت  ندارد.  است،  ناگوار  حتی  یا  و 
کاملی ارائه نداده است که چرا هنگامی که مسائل مربوط 
به توافقات صادرات مناسب می شود، مساله حقوق بشر 

را کنار می گذارد.
بهار  تبعات  از  توانسته  تقریبًا  عربستان  اینکه  وجود  با 
عربی فرار کند اما این کشور می خواهد توانایی سرکوب 

هرگونه اعتراضات بالقوه را داشته باشد.
کشورهای  از  بسیاری  می سازد:  خاطرنشان  به  گره 
تلقی  خطر  یک  را  خود  همسایه  کشورهای  خاورمیانه 
می کنند، اما این بدین معنا نیست که دولت آلمان باید از 

روند مسلح ساختن کشورهای این منطقه حمایت کند.

و  سالح  خلع  است  معتقد  وی 
اقدامات اعتمادساز در منطقه راه های 

بهتری برای برلین هستند.
قلب  در  اسراییل  دیگر،  سوی  از 
آلمان  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
اعالم  وی  و  دارد  محکمی  جایگاه 
بسیار  مساله یی  اسراییل  امنیت  کرده 
که  هنگامی  است.  آلمان  برای  مهم 
مصر تحت ریاست جمهوری محمد 
از  زیردریایی  خرید  سفارش  مرسی 
برلین  داد،  را   ۲۰۱۲ سال  در  آلمان 
این  تحویل  شد  متعهد  اسراییل  به 
قبال  در  مصر  که  اگر  تسلیحات 
اسراییل خصومت نشان دهد، متوقف 
خواهد شد. در این میان اسراییل خود 
زیردریایی هایی از آلمان دریافت کرد 
هسته ای  سالح های  با  می توانند  که 

مجهز شوند.
کریستین مولینگ می گوید: این اقدام در واقع مشارکت 
در ثبات اسراییل است. بدین طریق اسراییل برای دفاع از 
خود آماده است. با این حال این سوال به وجود می آید 
به  منجر  حقیقتا  خاورمیانه  در  تسلیحاتی  رقابت  آیا  که 

ثبات بیشتر در این منطقه می شود؟
یان گره به، محقق یک مرکز بین المللی در شهر بن آلمان 
ادوات  می گوید:  و  می کند  تردید  اظهار  زمینه  این  در 
نظامی ادواتی با دوام هستند و هیچ کس امروز نمی داند 
که فردا مجموعه های سیاسی تغییر یافته و یا این سالح ها 
به همین دلیل  در دستان چه کسی قرار خواهد گرفت. 
جدید  قانون  یک  وضع  خواهان  آلمان  دولت  مخالفان 

برای محدود کردن توافقات تسلیحاتی هستند.
در  سبز  حزب  پارلمانی  گروه  رییس  تریتین،  یورگن 
آلمان  نظامی  صادرات  تا  است  قانونی  بر  فشار  حال 
مردم  و حقوق  امنیت  و  آلمان  امنیت  که  به کشورهایی 
خود را به خطر می اندازند، ممنوع شود، اما قانونی نظیر 
که  آلمان  تسلیحات  صنایع  مزاق  به  چندان  قانون  این 
دیگر  و  خاورمیانه  به  سالح  صادرات  برای  تالش  در 

کشورها، خوش نخواهد آمد.
ریشه در  این تالش های صنایع تسلیحات سازی ظاهراً 
گرایشی دارد که از مدت ها پیش شکل گرفته و ریشه های 
آن در کاهش تقاضای ارتش های کوچک در کشورهای 

اروپایی و همین طور بحران مالی اروپا قرار دارد.

اخضر ابراهیمی:

مذاکره راه حل پایان جنگ 
سوریه است

www.mandegardaily.com

سازمان ملل: انقالب لیبیا دو ساله شد
نقض حقوق مسلمانان در میانمار 

همچنان ادامه دارد

البرادعی: 
مرسی اصالح نشود مردم ساکت 

نمی شوند
گزارشگر ویژه سازمان ملل در میانمار پس از 
پایان تحقیقات پنج روزه خود در این کشور 
آسیایی اعالم کرد: با وجود برخی اصالحات 
حقوق  نقض  دولت،  برخورد  شیوه  در 

مسلمانان در میانمار همچنان ادامه دارد.
اوجیا  توماس  الجزیره،  خبری  گزارش  به 
در  ملل  سازمان  جدید  گزارشگر  کوینتانا، 
امور حقوق بشر که به میانمار اعزام شده پس 
از پنج روز تحقیق در این کشور اعالم کرد: 
با وجود همکاری دولت میانمار و اصالحاتی 
این  در  بشر  از حقوق  زمینه حمایت  در  که 
اقلیت  انجام شده، هنوز نقض حقوق  کشور 

روهینجا در میانمار ادامه دارد.
میانمار  مسلمانان  آشکار حقوق  نقض  از  مواردی  انجام شد  که  تحقیقاتی  در  گفت:  وی 
و  شکنجه  تحت  همچنان  آنها  می دهد  نشان  که  آمد  دست  به  اطالعاتی  و  شد  مشاهده 

بدرفتاری هستند.
از  برای حمایت  میانمار  از تالش های دولت  تقدیر  با  گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل 
مسیری درست حرکت  در  داده  انجام  که  اصالحاتی  با  میانمار  دولت  بشر گفت:  حقوق 
می کند. کوینتانا به بازدید اردوگاه های آوارگان در ایالت راخین که تحت نظارت سازمان 
ایالت راخین  از آن اعالم کرد: آوارگان در اردوگاه های  اداره می شوند، رفت و پس  ملل 
به ویژه اردوگاه مسلمانان نیازمند کمک های پزشکی فوری هستند و مساله کمک  رسانی 
مانع رسیدن  ایالت  این  در  بودایی ها  بلکه  نیست  امکانات  نبود  دلیل  به  تنها  مسلمانان  به 

کمک های دارویی و پزشکی به مسلمانان می شوند.
گزارشگر سازمان ملل همچنین گفت: ما از وزیر داخله میانمار نیز خواستیم تا به مقامات 
زندان راخین دستور دهد شکنجه و بدرفتاری با زندانیان را متوقف کند و براساس قوانین 

بین المللی به حقوق زندانیان احترام بگذارد.
فرستاده سازمان ملل همچنین از دولت میانمار خواست تا قانون شهروندی این کشور را 
که در سال ۱98۲ تصویب شده اصالح کند و به مسلمانان نیز اجازه دهد شهروندان عادی 

میانماری باشند.

به مناسبت دومین سالروز انقالب لیبیا و برکناری دیکتاتور سابق این 
کشور از قدرت، مردم لیبیا روز یکشنبه جشن هایی را در سراسر این 

کشور برگزار کردند.
با گذشت دو سال از آغاز انقالب مردم لیبیا که به برکناری معمر قذافی، 
دیکتاتور مخلوع لیبیا پس از ۴۲ سال حکومت در این کشور انجامید، 
مردم لیبیا روز گذشته مراسم جشنی را در شهر بنغازی واقع در شرق 

لیبیا برگزار کردند.
این مراسم با حضور شدید نیروهای امنیتی برگزار شد.

بنا به گفته منابع آگاه در وزارت داخلۀ لیبیا، بیشتر شهرهای لیبیا به ویژه 
طرابلس و شهر بنغازی که مهد انقالب لیبیا است شاهد تدابیر امنیتی 
شدید و حضور نیروهای پولیس و ارتش برای حفظ امنیت و نظم در 

طول مراسم جشن انقالب این کشور است.
تالش  هرگونه  به  نسبت  لیبیایی  مقامات  از  برخی  راستا،  همین  در 
ایجاد تفرقه  از این فرصت جهت  طرفداران قذافی برای سوءاستفاده 
میان مردم هشدار دادند. همچنین مرزهای زمینی لیبیا بسته و شماری از 

پروازهای هوایی نیز به حالت تعلیق درآمدند.
در همین راستا روزنامه اماراتی الخلیج نیز نوشت: جشن های مردم لیبیا 
به مناسبت دومین سالروز انقالب این کشور از روز شنبه آغاز شده 

است.
با حمل  بنغازی  شهر  مردم  از  تن  هزاران  روزنامه،  این  نوشته  به  بنا 
پرچم های لیبیا و سر دادن شعارهایی در ستایش انقالب لیبیا سالروز 

انقالب این کشور را جشن گرفتند.
جمعی از مردم لیبیا با تجمع در مقابل ساختمان اداره امنیت شهر بنغازی 
و سر دادن شعارهایی اعالم کردند از انقالب این کشور حفاظت می کنند.
دو سال قبل از این تاریخ اهالی قربانیان جنایت زندان ابوسلیم و شماری 
از فعاالن سیاسی در مقابل ساختمان اداره امنیت شهر بنغازی تجمع 

کرده بودند.

اعالم  با  الدستور مصر  رییس حزب 
برای  مصر  جمهوری  رییس  اینکه 
اصالح خود هنوز فرصت دارد تاکید 
مرسی  محمد  برکناری  خواهان  کرد 

از قدرت نیست.
حزب  رییس  البرادعی،  محمد 
رهبران  از  یکی  و  مصر  الدستور 
ائتالف  بزرگترین  ملی،  نجات  جبهه 
در  کشور،  این  در  دولت  مخالف 
سخنانی تاکید کرد: از محمد مرسی، 
رییس جمهوری نمی خواهم که کنار 
برای  وی  بگویم  باید  بلکه  برود 
اما  دارد  فرصت  هنوز  خود  اصالح 

اگر خود را تغییر ندهد مردم ساکت و دست بسته نمی نشینند.
بوده  نیز  اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  دبیر کل  پیشتر  که  الدستور  رییس حزب 
دوران حکومت حسنی مبارک،  رییس جمهوری سابق مصر را یادآوری کرد و گفت: 
می شویم،  سرکوب  هم  هنوز  می شدیم  سرکوب  ما  دوران  آن  در  می گویند  مردم 
می گویند شکنجه بود هنوز هم شکنجه هست، می گویند از لحاظ اقتصادی ضعیف 
بودیم هنوز هم در فقر به سر می بریم، معتقدند عدالت اجتماعی نبود هنوز هم همان 
طور است. اما دست کم در دوران مبارک نظم و انضباط وجود داشت و رشد کشور 

هفت درصد بود.
البرادعی ادامه داد: مردم خواهان بازگشت به دوران مبارک که به خاطر برکناری اش 

انقالب کردند نیستند بلکه خواهان بهبود اوضاع مصر هستند.
رییس حزب الدستور همچنین خاطرنشان کرد: مرسی توانایی آن را دارد که رییس 

جمهوری دموکراتیک باشد اما این به شرطی است که خود را اصالح کند.
و  خورده  کشوری شکست  حاضر  حال  در  مصر  اینکه  بیان  با  ادامه  در  البرادعی 
کشوری مملو از شبه نظامیان است اعالم کرد: هنوز امکان تغییر این وضعیت وجود 
دارد. این رهبر مخالفان مصری در پایان تاکید کرد که با وجود اختالف نظرش با 

رییس جمهوری به هیچ وجه با مذاکرات ملی با محمد مرسی مخالف نیست.

دویچه وله        
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دولت هر کشوری، فقیر یا غنی، موظف است 
درمانی،  و  بهداشتی  اولیۀ  مراقبت های  که 
تغذیۀ  ایمن،  به صورت  زایمان کودکان  شامل 
بیماری های  کنترل  واکسیناسیون،  حداقلی، 
صحي  خدمات  نیز  و  ماالریا  مانند  خطرناکی 

ابتدایی را برای همۀ شهروندان تضمین کند. 
کشورهای  فقیرترین  دولت های  وجود،  این  با 
دنیا، از ارایۀ همین خدمات اولیه به شهروندان 
میلیون   9 به  نزدیک  اند. همه ساله  ناتوان  خود 
جلوی  می شود  که  شرایطی  به خاطر  کودک 
آن ها را گرفت، جان خود را از دست می دهند. 
زن  هزار   ۴۰۰ حدود  چیزی  ساالنه  هم چنین 
به خاطر عوارض حامله گی، در مناطق فقیر دنیا 

می میرند. 
تقریبا تمام این مرگ ها در فقیرترین کشورهای 
این  به  بخشیدن  پایان  می دهد.  رخ  جهان 
در  گرسنه گی  با  مبارزه  به  فقط  مرگ ومیرها 
ایجاد  مستلزم  بلکه  ندارد،  نیاز  کشورها  این 
در  اقتصادی  رونق  برای  مناسب  بسترهای 

جوامع فقیر و بی ثبات آنان است. 
بزرگ ترین مانع برای ایجاد رونق اقتصادی در 
کشورهای به شدت فقیر دنیا، آن است که چنین 
کشورهایی نمی توانند از عهدۀ مراقبت های اولیۀ 
هزینۀ  که  هرچند  بربیایند،  درمانی  و  بهداشتی 
سرانۀ این اقدام خیلی هم کم باشد. با استفاده 
جدیدترین  مدرن،  پزشکی  ایمنی سازی،  از 
فناوری های  سایر  و  تشخیصی  تکنولوژی های 
نوین، امروزه مراقبت بهداشتی اولیه در بسیاری 
از کشورهای جهان، به شدت موثر و کم  هزینه 
شده اند، به طوری که هم اکنون ارایۀ خدمات 
بهداشتی و درمانی اولیه در فقیرترین کشورها، 

به حدود 5۴ دالر به ازای هر نفر نیاز دارد. 
با این حال، به خاطر درآمد کِم چنین کشورهایی، 
حدود  فقط  می توانند  کشورها  این  دولت های 
ملی شان  بودجۀ  از  را  نفر  هر  برای  دالر   ۱۴
اختصاص دهند. کمک های مالی از خارج باید 
فراهم  باقی مانده  تقریبی  دالر   ۴۰ تامین  برای 
شود. با توجه به وجود حدود یک میلیارد نفر 
افراد فقیر بی بهره از مراقبت های اولیه بهداشتی، 
مجموع مبلغ مورد نیاز چیزی حدود ۴۰ میلیارد 
بزرگ  که دولت های  بود  در سال خواهد  دالر 
متحده،  ایاالت  جمله  از  خارجی،  کمک کنندۀ 
اتحادیه اروپا و نیز جاپان، هم اکنون حدود یک 
سوم از این مبلغ ـ یعنی حدود۱5 میلیارد دالر 
در سال را تامین می کنند. بنابراین کمبود مالی 
ساالنۀ باقی مانده حدود ۲5 میلیارد دالر می شود 
که در صورت تامین چنین مبلغی، جان چندین 
میلیون مادر و کودکان شان در هر سال نجات 

پیدا خواهد کرد. 
پول  ثروتمند  کشورهای  برای  مبلغی  چنین 
زیادی نیست، ولی کشورهای یاد شده از تامین 

مشهود  کمبود  بیشترین  می کنند.  کوتاهی  آن 
جهانی  پشتیبانی  اعتبار  مساله،  این  با  مرتبط 
برای مقابله با ایدز، سل و ماالریا است؛ پولی 
به  بین المللی  توافق نامه های  قالب  در  باید  که 
کشورهای فقیر برای مبارزه با این بیماری های 
تامین  برای  نیاز  مورد  مبلغ  شود.  اعطا  کشنده 
حداقل های بهداشتی و درمانی در سراسر دنیا، 
بسیار ناچیز است؛ یعنی کمتر از ۳ هزارم تولید 
در  و  امریکا،  هم چون  کشوری  ملی  ناخالص 
هر  در  امریکا  که  هزینه یي  چهارم  یک  حدود 
سال برای جنگ افغانستان هزینه می کند. با این 
وجود، به طرز نومیدانه یی، مشاهده می شود که 
حکومت اوباما و دیگر دولت های ثروتمند دنیا، 

تمایلی به تامین چنین مبلغی نشان نمی دهند. 
آن  مبلغی،  چنین  تامین  برای  نخست  رویکرد 
است که دولت های کشورهای ثروتمند، تامین 
آن را بر عهده بگیرند. برای مثال ایاالت متحده 
افغانستان  در  پرهزینه اش  جنگ  به  می تواند 
دالر  میلیارد  پایان دهد؛ جنگي که حدود ۱۰۰ 
به  برمي دارد.  هزینه  کشور  این  برای  سال  در 
جاي آن، اگر ایاالت متحده تنها بخش کوچکی 
از آن ۱۰۰ میلیارد دالر را در راه گسترش شبکۀ 
خدمات بهداشتی و درمانی اولیه در افغانستان 
مصرف کند، موفقیت به مراتب بزرگتري را در 
دست یابی به صلح پایدار در افغانستان به دست 

خواهد آورد. 
مناسب  خروِج  صورت  در  دیگر،  عبارت  به 
نیروهای نظامی امریکا از افغانستان، دولت این 
برای کمک  دالر را  میلیارد  کشور می تواند ۲5 
به توسعۀ افغانستان اختصاص دهد، ۲5 میلیارد 
دالر دیگر را برای تامین امکانات بهداشتی اولیه 
و  کند  مصرف  دنیا  فقیر  بسیار  کشورهای  در 
که  باشد  داشته  دیگر  دالر  میلیارد   5۰ هنوز 
بودجه ساالنۀ  از کسری  برای کاستن  می تواند 
افغانستان  ترتیب،  این  به  نماید.  هزینه  خود 
گذشته  از  امن تر  مراتب  به  متحده،  ایاالت  و 
بود، جهان سالم تر خواهد شد و حتا  خواهند 
منفعت  طرز چشم گیری  به  هم  امریکا  اقتصاد 

خواهد برد. 
برای  بین المللی  توافق  می تواند  دوم،  رویکرد 
بزرگ  بانک های  از  ویژه یی  مالیات  دریافت 
وال  بحران  این که  وجود  با  باشد.  بین المللی 
تا  را  جهانی  اقتصاد   ،۲۰۰9 سال  در  استریت 
مرز متالشی شدن پیش برده بود، دولت ایاالت 
میدان  وارد  بانک ها  این  به  برای کمک  متحده 
بازسازی  منظور  به  برنامه هایی  ارایۀ  با  و  شد 
این بانک ها، آن ها را قادر ساخت که دوباره به 
مبلغی حدود 5۰  ـ شاید  سودهای کالن خود 
میلیارد دالر ـ در سال گذشته دست پیدا کنند. 

مبادالت  از  ناچیز  مالیاتی  دریافت  مثال  برای 
به  می تواند  بانک ها،  این  بین المللی  مالی 
نیاز  مورد  دالری  میلیارد   ۲5 هزینۀ  ساده گی 
برای تامین حداقل های بهداشتی و درمانی در 
کشورهای شدید توسعه نیافته را که پیشتر مورد 

اشاره قرار گرفت، فراهم سازد. 
مشارکت  جلب  می تواند  سوم  رویکرد 
ثروتمندترین میلیاردرهای جهان باشد. چندین 
و  بافِت  وارِن  گیتس،  بیل  شامل  آن ها،  از  تن 
بشردوستانۀ  اقدامات  کنون  تا  اسکول  جفری 
به  بیشتر  که  اقداماتی  داده اند؛  انجام  را  بزرگی 
در  بهداشتی  امکانات  نیز  و  غذایی  مواد  تامین 

فقیرترین مناطق دنیا مربوط می شود. 
 ۱۰۱۱ فوربس،  مجله  فهرست  آخرین  بر  بنا 
 5/۳ دارایی  مجموع  با  ـ  جهان  در  میلیاردر 
تریلیون دالر ـ زندگی می کنند. به عبارت دیگر، 
اگر توافقی حاصل شود که به موجب آن، هر 
دارایی  از  تنها۷/۰ درصد  هر سال  در  میلیاردر 
این چنیني  بشردوستانۀ  اقدامات  در  را  خود 
 ۲5 آمده  به دست  مبلغ  مجموع  کند،  صرف 
میلیارد دالر در سال خواهد شد. به این ترتیب 
بهداشتی  مراقبت های  می توانند  انسان   ۱۰۱۱
فراهم  فقیر  انسان  میلیارد  یک  برای  را  حیاتی 

کنند. 
کمک  به  می توانیم  چهارم  رویکرد  در 
شرکت های ثروتمندی نظیر اکسون ـ موبیل و 
طبق  مثال،  برای  باشیم.  امیدوار  مایکروسافت 
اکسون  شرکت  آنالین  گزارش های  از  یکی 
برنامۀ  در  دالر  میلیون   5 این شرکت  موبیل،  ـ 
کنترل ماالریا در آفریقا میان سال های ۲۰۰۰ و 
۲۰۰۷ صرف کرده است. اگر سایر شرکت های 
بزرگ بین المللی نیز، برنامه های مشابهی را در 
امیدوار بود که  دستور کار قرار دهند، می توان 
جهش بزرگی در تامین خدمات بهداشتی اولیۀ 

مورد نیاز در سراسر این قاره برداشته شود. 
به  می توان  پنجم،  رویکرد  در  باالخره  و 
بود  امیدوار  کشورهایی  دولت های  کمک های 
و  پررونق  اقتصادهای  جمع  به  تازه گی  به  که 
ثروتمند دنیا پیوسته اند؛ مثل برزیل، چین، هند 
و کوریا. این کشورها که خودشان به تازه گی به 
جمع اقتصادهای پررونق پیوسته اند و در عین 
حال هم چنان در بخش هایی از کشور خودشان 
انرژی،  دید،  افق  هستند،  مواجه  شدید  فقر  با 
مناسبی  دیپلماتیک  تمایل  و  اقتصادی  پویایی 
مناطق بسیار  به  امدادی  ارایۀ کمک های  برای 
اروپا  اتحادیۀ  و  امریکا  اگر  دارند.  جهان  فقیر 
قبال  در  خود  سهم  و  وظیفه  از  حد  از  زیاده 
می کنند،  چشم پوشی  کمک هایی  چنین  ارایۀ 
مهم  اقتصادهای  جمع  به  تازه وارد  کشورهای 
جبران  را  این ضعف  از  بخشی  می توانند  دنیا، 
شاهد  حاضر،  حال  در  خوش بختانه  کنند. 
مشارکت بیشتر دولت های چنین کشورهایی در 

سطح آفریقا هستیم. 
در یک کالم، دولت ها و شرکت ها و نیز افراد 
ثروتمند دنیا، می گویند که برای انجام کمک های 
بیشتر به مناطق به شدت فقیر، دچار کمبود منابع 
مالی هستند؛ اما در این نوشتۀ کوتاه تالش شد 
این  در  محکمی  ارادۀ  اگر  که  شود  داده  نشان 
می توان  ساده گی  به  باشد،  داشته  وجود  زمینه 
نداشتن  از  که  فردی  میلیون ها  جان  دست کم 
حداقل های بهداشتی و درمانی رنج می برند را 
نجات داد: دولت ایاالت متحده باید هزینه های 
نظامی بیهودۀ خود را به سمت کمک های مالی 
به توسعۀ بهداشت در سطح جهان هدایت کند، 
سازمان های جهانی باید یک سیستم بین المللی 
دریافت مالیات از مبادالت بین المللی بانک های 
میلیاردرهای  نمایند،  طراحی  را  دنیا  بزرگ 
خود  نوع دوستی  احساس  باید  جهان  بزرگ 
المللی  بین  بزرگ  شرکت های  دهند.  ارتقا  را 
الزم است که پروژه های بیشتری را برای ایجاد 
جهان  توسعه نیافتۀ  به شدت  مناطق  در  توسعه 
اجرا کنند و به عالوه اقتصادهای نوظهور جدید 
مثل چین، می توانند شکاف مالی حاصل از کم 
همانند  ـ  سنتی   توجهی کشورهای کمک کنندۀ 

امریکا و جاپان ـ را پر کنند. 
پوشش  برای  کافی  مالی  منابع  ترتیب،  این  به 
از  نفر  میلیارد  یک  حیاتی  و  فوري  نیازهای 
فقیرترین مردم جهان، موجود است و با مساله یی 
به  را  اخالقی مان  دغدغه های  که  استیم  مواجه  

چالش می کشد.
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با تغذیة صحيح 
روند پير شدن تان را ُكند بسازید!

پنج برنامة ساده برای نجات جانِ 
ده ها ميليون انسان

طبیعی است که همۀ ما دوست داریم سالمت و زیبایِی جوانِی خود را برای 
مدت طوالنی تری حفظ نماییم. بر همین اساس، در تبلیغات رسانه یي، شما 

شاهِد آن هستید که افرادی ادعای ارایۀ رژیم ضد پیری را می نمایند. 
واقعیت آن است که افزایش سن و پیر شدن، یک پدیدۀ طبیعی غیرقابل 
اجتناب است که نشانه های آن عبارت اند از: افزایش چین و چروک های 
نظیر:  بیماری هایی  به  ابتال  منطقی،  و  ذهنی  هوشیاری  کاهش  صورت، 
بیماری های قلبی، فشار خون، دیابت، آرتریت و از جمله عوارض ظاهری 
افزایش سن، می توان افزایش چین و چروک های پوسِت بدن و سفید شدِن 

موها را نام برد.
باعث  افزایش دهد و  اصالح رژیم غذایی تان می تواند طول عمِر شما را 
شود نسبت به سن جسمانی تان، جوان تر و سالم تر به نظر برسید. یک رژیم 
غذایی سالم می تواند به شما کمک کند تا بر روند پیری غلبه نمایید و حتا 
آن را کندتر کنید. حفظ زیبایی جوانی فقط با مصرف انواع کرم های ضد 
پیری میسر نمی شود، بلکه تغذیۀ سالم و ورزش، نقش های بسیاری مهمی 

را در حفظ سالمت جوانی بازی می نمایند.
جزء اصلی یک رژیم غذایی برای حفظ جوانی، مصرف آنتی اکسیدان ها 
وسیعی  طیف  برابر  در  را  شما  اکسیدان ها،  آنتی  از  غنی  غذاهای  هستند. 
می اندازند.  تعویق  به  را  شما  پیری  روند  و  کرده  محافظت  بیماری ها  از 
آلزایمر،  سرطان،  نظیر:  بیماری هایی  به  ابتال  از  را  شما  اکسیدان ها  آنتی 
آنتی  نیز محافظت می نمایند.  افزایش فشار خون و...  قلبی و  بیماری های 
مهم ترین  از  برخی  بیاندازند.  تعویق  به  را  پیری  روند  قادرند  اکسیدان ها 
پالک،  ُگلپي،  از: توت ها،  اکسیدان ها عبارت اند  آنتی  از  اقالم غذایی غنی 

چای سبز، سیر و بادمجان رومي.
در بخش زیر برخی از راهکارهای تغذیه یی برای به تعویق انداختِن پیری 
ارایه گردیده است که شما را در جهت آن چه که باید بخورید، راهنمایی 

می کند:

  كاهش مصرف چربی و شکر
که  است  شده  داده  نشان  نمایید.  محدود  را  شکِر خود  و  چربی  مصرف 
مصرف بی رویۀ مواد قندی عالوه بر افزایش خطر ابتال به بیماري شکر و 
بیماری های متابولیک وابسته، می تواند پیری زودرس را در پوست ایجاد 

نماید.

  ویتامین ها
از منابع غذایی غنی از ویتامین و مواد معدنی به میزان مکفی بهره ببرید 
چندگانۀ  مکمل های  مالیمی  مقدار  مصرف  از  می توانید  آن  بر  عالوه  و 
از  قبل  که  است  مسلم  البته  کنید.  استفاده  نیز  معدنی  مواد  و  ویتامین ها 
داکتر  از  کنید.  مشورت  معالج تان  داکتر  با  باید  مکملی،  نوع  هر  مصرف 
اضافی  اکسیدان  آنتی  مقداری  می داند  صالح  آیا  که  بپرسید  معالج تان 

.)IU ۱۰۰ استفاده نمایید، برای مثال مکمل ویتامین ای )به میزان

بخش نخست



نویسنده: هنری هاردی
برگردان: مرتضی افشاری

اگرچه  شنیده اند،  را  برلین  آیزیا  وصف  مردم،  بیشتر 
اکثراً  کرد،  و چه  بود  که  او  این که  دربارۀ  آن ها  دانش 
ناقص است و گه گاه زمانی این موضوع معلوم می شود 
که من مشغول کار بر روی نوشته های او هستم و از من 
می خواهند تا وی را توضیح بدهم. ترجیحًا در یک بیان 
پرسش کننده  شخص  اوقات  بعضی  مختصر.  و  موجز 
کنم.  شروع  صفر  نقطۀ  از  را  بحثم  می خواهد  من  از 
اما گاهی یک پیش فرض اشتباه وجود دارد که مستعد 
که  است  حساسیت برانگیز  موضوعی  به  شدن  تبدیل 
تلویحًا به این مسأله اشاره دارد که برلین )۱9۰9-9۷( 
سرد  جنگ  دوران  از  شده  خارج  دور  از  شخصیتی 
داشته  تعلق  بعد  قرن  به  این که  از  بیشتر  که  می باشد 
باشد، متعلق به قرن خود است. این نظر به عقیدۀ من 

یقینًا اشتباه است.
هیچ توصیف کوتاه و مختصری نمی تواند حق مطلب را 
نسبت به جنبه های بسیار باارزش و اهمیت این انساِن 
استثنایی ادا کند. او به عنوان یک متفکر و مورخ اندیشه، 
به عنوان یک معلم و خطیب، به عنوان یک مقاله نویس 
مجرب، به عنوان یک سرمشق لیبرالیسم و یک دشمن 
صادق،  انسانی  عنوان  به  و  توتالیتاریانیسم  تیزهوش 
منشی داشت و در کارهایی همکاری می کرد که از نقطه 
نظرهای بسیاری، برای سال های بعد به یاد خواهد ماند 
و دوباره کشف و تحلیل خواهد شد. تا کنون چندین 
کتاب دربارۀ او نوشته شده است و کتاب های بیشتری 
هم نوشته خواهد شد. اما اگر من مجبور بودم که یک 
شناخت بی همتا و تاب وتوانی استثنایی را برگزینم، باید 
پافشاری اش را انتخاب کنم که برخالف جریان عمدۀ 
حقیقت  از  مجموعه یي  که  بود  معتقد  غربی،  اندیشۀ 
باشد  عمومیت  دارای  جهان  همۀ  در  که  ندارد  وجود 
و همۀ ما باید بر اساس آن زنده گی کنیم و این که همۀ 
تالش ها برای پیدا کردِن پاسخی یگانه برای پرسش های 
اخالقی که بشریت با آن ها روبه روست، بر یک اشتباه 
بزرگ دربارۀ سرشت ارزش های انسانی، مبتنی می باشد.
نام تخصصی رایج برای این دکترین »پلورالیسم« است 
که متأسفانه تا حدودی واژه یي معمولی است که گرایش 
دارد آن چه را که در واقعیت، یک برداشت شورانگیز، 
آزادی خواهانه و رادیکال از ارزش های انسانی است، به 

یک مرداب فلسفی لم یزرع شبیه نماید.
با این وجود، این جمله نقطۀ شروع اصلی برلین می باشد 
که ارزش های بنیادی انسانی- این ها ارزش هایی اند که 
به خاطر نفس خودشان به آن ها وفاداریم، نه به این دلیل 
که می توانند به عنوان وسیله یي برای دست یابی به یک 
هدف، مورد استفاده قرار گیرند - متکثرند. به عبارت 
دیگر، ارزش های این چنینی زیاد و البته کاماًل خالص و 
ناب هستند و تفاوت شان ـ تکثرشان ـ غیرقابل کاهش 
می باشند: آن ها نمی توانند بازتعریف شوند یا به شیوه یي 

تفسیر گردند که همه به شکل نمودهای متفاوتی از یک 
یا  فایده مندی  یا  شادی  مانند  درآیند،  کار  از  ابرارزش 

سرسپرده گی به امور فراطبیعی.
برلین اعتقاد داشت آن چه که این تکثر را قابل مالحظه 
می سازد، این است که ارزش های ما نه تنها اغلب با هم 
ناسازگارند و گاهی غیرقابل مقایسه می باشند، بلکه بر 
اساس یک معیار مشترک نیز قابل ارزیابی نیستند. صرفًا 
اگر به ساده ترین نمونه ها توجه کنیم، می بینیم که روش 
عادالنه تر، کمتر مشفقانه است، راه های تساوی طلبانه تر، 
کمتر آزادی خواهانه اند و راندمان بیشتر در یک سیستم 
با خودانگیخته گی کمتری همراه می باشد. و هیچ قانون 
رسمی عینی یي وجود ندارد که ما را قادر سازد که در 

برابر دو ارزش متضاد و متعارض به تعادل رفتار کنیم و 
تصمیم بگیریم که کجا خط فارقی میان آن ها بکشیم. هر 
ارزشی، معیار خودش است و هیچ متر و معیار مستقل 
و بی طرفی وجود ندارد که بتواند اختالفات میان آن ها 

را داوری نماید.
یکی از مهم ترین پیامدهای این وضعیت، این است که 
آن نظام های ارزشی یي که می شناسیم، مانند ارزش هایی 
هستند،  نظام ها  آن  تشکیل دهندۀ  اجزای  خود،  که 
متکثرند. به این معنی که می تواند ساختارهای ارزشی 
بدون  باشند  داشته  وجود  متفاوتی  بسیار  اخالقیات  و 
این که بتوان آن ها را در جهت نقشه و برنامه یي ایده آل 
برای زنده گی انسان، در یک ردیف قرار داد. و این برای 
شناخت و مدیریت تفاوت های بین فرهنگ ها، ملت ها 
تعیین کننده  زنده گی،  مختلف  شیوه های  و  سنت ها  و 
این  بر  برتری طلب  و  تهاجمی  ناسیونالیسم  است. 
است،  نامعقول  اساسًا  که  امری  عنوان  به  باید  اساس، 
)یا  آنتی پلورالیسم  بر  را  بنا  آن ها  مادامی که  رد شوند، 
مونیسم( گذاشته اند که تنها راه درست، همان راه مورد 

نظر آن هاست و آن راه برتر از دیگر گزینه ها می باشد.
این امر بدین معنی نیست که باید افراط کنیم و بگوییم 
که همۀ اصول ارزشی بلندپروازانه به یک اندازه سزاوار 
افراط گرایی،  نوع  این  از  حالت  یک  هستند:  احترام 
این  ولی  می شود،  نامیده  »نسبی گرایی«  اوقات  گاهی 
واژه یي است که به شکل خطرناکی نامشخص و مبهم 
است. پلورالیست ها، بی شک، ذاتًا مدافع حداکثر تساهل 
طبیعت  تنها  نه  که  می کنند  تأیید  اما  هستند،  تکثر  و 

راه  در  را  مسلمی  و  آشکار  محدودیت های  انسان، 
بلکه  می آورد،  به وجود  مطلوب،  امور  آوردن  به دست 
شرایط مسلم و مهمی را که هر فرهنگ متمدن و واالیی 
برای ارضای نیازهایش محتاج آن خواهد بود را تأمین 
می کند. به عنوان مثال، دوران ظلم و ستم نیز هم چون 
هر  به  است.  به سر رسیده  زور  از  استفادۀ خودسرانه 
حال، اگرچه، این امر موضوعی حساسیت برانگیز است؛ 
ویژه گی  انسان،  اساسی  حقوق  گرفتن  نادیده  نوعی 
آن ها  این که  وجود  با  است،  مدرن  نظام های  بعضی 
دلیل  عنوان  به  متفاوت،  فرهنگی  سنت های  بر  گاهی 

رفتارشان، تأکید می کنند.
که  باورند  این  بر  برلینی،  پلورالیست های  هم چنین، 

یک  می کنیم،  انتخاب  ما  که  آن چه  میان  در  ارزش ها 
ابداعاتی  نه  و  هستند  انسانی  طبیعت  از  واقعی  بخش 
امر  این  )که  ندارند.  ما  نیازهای  با  ارتباطی  که  ذهنی 
برلین  این که  است(.  افراطی  نسبی گرایانۀ  دیدگاه  یک 
خودش، گاهی عقیده اش را به عنوان »پلورالیسم عینی« 
توصیف کرده است، برای روشن کردن این نکته است 
نسبی گرایی  و  مونیسم  بین  نقطۀ سومی،  دیگاهش  که 

می باشد.
گزارش  برای  که  بود  خواسته  برلین  پیش  سال  هفت 
منتشر شده از کنفرانسی دربارۀ این دیدگاه پلورالیستی 
به دست  را  حمایتی  و  تأیید  انسانی،  ارزش های  از 
زیادی  سال های  »من  نوشت:  جوابیه اش  در  او  آورد. 
به مسألۀ قیاس ناپذیری و حتا بیشتر، تضاد ارزش های 
سیاسی  اجتماعی،  اخالقی،  موضوعات  همۀ  با  اصلی 
درست  او  مطمینًا  کرده ام.«  فکر  زیبایی شناختی  و 
می گفت و البته در سال های اخیر آثار دانشگاهی بزرگ 
شده  خلق  پلورالیسم  از  او  تلقی  دربارۀ  پرشوری  و 
جذاب ترین  و  مهم ترین  از  آن ها  از  بسیاری  که  است 
تقریبًا  گاهی،  اگر  حتا  هستند،  دانشگاهی  نوشته های 
مبهم، فرمالیستی و با نثری دست وپاشکسته ـ که اغلب 
شده  عرضه  ـ  می شود  یافت  دانشگاهی  انتشارات  در 

باشند.
اگر برخی از مسایل مهم مربوط به این آثار تا حدودی 
تخصصی هستند، بیشتر موضوعاتی که به بحث گذاشته 
دارد  سعی  که  را  باهوشی  فرد  هر  فکر  باید  شده اند، 
دادن  سازمان  بهتر  چه گونه گی  برای  راهی  متفکرانۀ 

حاال  نماید،  مشغول  به خود  کند،  پیدا  سیاسی  مسایل 
بین  ـ  بین المللی  این سازماندهی می خواهد در عرصۀ 
یا در  باشد  دولت ها، ملت ها و فرهنگ های متفاوت ـ 
عرصۀ داخلی در چهارچوب یک واحد سیاسی بزرگ 
مسأله یي  که  ـ  باشد  چندفرهنگی  اگر  خصوص  به  ـ 
بر  پلورالیسم  کامل  تأثیر  واقع  در  است.  افزایش  روبه 
سطح زنده گی فردی مردم مربوط می شود و این که آن ها 
چه طور باید به دیدگاه های متفاوت دربارۀ زنده گی نگاه 
کنند. همسران یا والدین، والدین و فرزندان، خواهران 
و برادران، دوستان، همسایه ها، همه گی روزانه با مسایل 
پلورالیسم  که  می شوند  مواجه  همزیستی  به  مربوط 

می تواند آن را به طرزی اساسی توضیح دهد.
این ادعای سفت و سخت ممکن است نامعقول به نظر 
برسد و من باید سعی کنم آن را توجیه نمایم. این نکتۀ 
اساسی بسیار ساده بیان شده است. اگر من گرفتار یک 
بنابراین  دیدگاه مونیستی در اخالق و سیاست هستم، 
برای من طبیعی است که تصور کنم اعتقادات اخالقی 
بلکه  است،  برحق  خودم  نظر  در  تنها  نه  سیاسی ام  و 
برای دیگران نیز درست می باشد. این بخشی اساسی از 
خصوصیت اخالقی من خواهد بود که به اولویت های 
اخالقی ام به عنوان اموری که کاربرد جهانی دارند، نگاه 
اخالقی  دیدگاه های  مبانی  و  اصول  در  باید  و  می کنم. 
من فرض بر این باشد که این عقاید به هیچ وجه جنبۀ 

شخصی ندارند و نباید داشته باشند.
نحو  به  دیگران  به  نسبت  را  من  نگرش  مسأله  این 
آشکاری تحت تأثیر قرار می دهد. اگر دیگران در زمینۀ 
اخالقی با من تفاوت داشته باشند، بیشتر تمایل خواهم 
داشت به عقاید آن ها به عنوان اخالقیاتی اشتباه و ناقص 
نگاه کنم تا این که برداشت آن ها را از زنده گی به اندازۀ 
عقیدۀ خودم، معتبر بدانم. و این به نوبۀ خود، اختالف، 
تنفر، سوءظن و طرد دیگران را به وجود خواهد آورد، 
بیشتر از این که باعث تساهل، سازش، تفاهم و مصالحه 

گردد.
اخالقی  ایده های  باشم،  پلورالیست  فردی  من  اگر  اما 
بیشتر  می کنم،  استقبال  آن ها  از  یا  تحمل  را  گوناگون 
از این که از وجود آن ها احساس خطر نمایم. من باید 
هم زمان  وجود  که  کنم  نگاه  این گونه  قضیه  این  به 
از دیدگاه های اخالقی و سیاسی،  مجموعه یي گسترده 
بیشتر از این که باعث آشفته گی زنده گی شود، موجب 
غنای آن می گردد. البته مشروط بر این که همیشه حداقل 
انسانی  اخالقیات  از  کدام  هر  برای  ضروری  نیازهای 
با  که  عقایدی  این  به  من  نگرش  محترم شمرده شود. 
با آن ها در  اعتقادات من تفاوت دارند و مناسبات من 
مقایسه با هم متغیر است. پلورالیسم یک روحیۀ پرشور 
و حرارت را به روحیه یي جست وجوگر تبدیل می کند. 
محیط  در  تعادل  از  بیولوژیست ها  که  همان طور  دقیقًا 
نیز فکر می کنند  پلورالیست ها  زیست تمجید می کنند، 
جهانی با تنوع اخالقی با ارزش تر از جهانی است که 
در آن دنباله روی و سرسپرده گی اخالقی، تسلط داشته 

باشد.
آید.  نظر  به  معمولی  و  پاافتاده  پیش  شاید  همه،  این 
انواع  همۀ  می دانند،  همه  که  همان طور  این،  وجود  با 
اما  عقاید و اخالقیات برای ساختن جهان الزم است. 
این حرف بیشتر از این که به تنوع ارزش های اخالقی که 
به زنده گی شکل می دهند مربوط باشد، به تنوع سالیق 
شواهد  و  مدارک  از  انبوهی  دارد.  اشاره  استعدادها  و 
بین  مشاجره های  و  خانواده گی  جروبحث های  از  ـ 
همسایه ها تا نژادپرستی و نسل کشی ـ وجود دارد )هر 
کدام که الزم بود می توان ارایه داد( که نشان می دهد که 
دیدگاه پلورالیست بیشتر استثناست تا قاعده. بیشتر مردم 
که  می کنند  گونه یي عمل  به  ایدیولوژیک  و گروه های 
انگار فقط خودشان برحق هستند نه آن طور که در این 
جهان با کسانی که ارزش ها، سنت ها و اندیشه های شان 

ـ که شاید کمتر درست نباشد ـ شریک و سهیم اند.
همۀ  که  نمی کنم  دفاع  نامعقول  عقیدۀ  این  از  من  البته 
مجادالت و اختالف ها بین گروه هایی است که به یک 
اندازه برحق هستند. چنین دیدگاهی منکر خطاپذیری و 
ویژه گی های بد انسان خواهد بود. منکر دو ویژه گی در 
انسان که همیشه گی بوده و به وفور هم یافت می شود. 
یک  کردِن  جایگزین  که  است  این  می گویم  که  آن چه 
مونیستی  دیدگاه  یک  با  بنیادی  پلورالیستی  دیدگاه 
بنیادی، به صورت بالقوه می تواند اختالف ها را تخفیف 
سطوح  از  زنده گی  از  سطح  هر  در  را  روابط  و  دهد 
از اساس متحول سازد.  بین المللی،  تا سطوح  شخصی 
این همه  با  اما  نمی شود،  محسوب  درمان  پلورالیسم 
وسیله یي است برای تغییرات اساسی در قدرت و اگر 
برلین  آیزایا  کلیدی  فکر  باشد،  درست  چیزی  چنین 

مطمینًا حداقل تا هزار سال دیگر معتبر خواهد بود.
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اندیشة کلیدی آیزایا برلین
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من از این عقیدة نامعقول دفاع نمی کنم که همة مجادالت و اختالف ها بین گروه هایی است که به 
یک اندازه برحق هستند. چنین دیدگاهی منکر خطاپذیری و ویژه گی های بد انسان خواهد بود. 
منکر دو ویژه گی در انسان که همیشه گی بوده و به وفور هم یافت می شود. آن چه که می گویم 
بنیادی،  با یک دیدگاه مونیستی  بنیادی  پلورالیستی  این است که جایگزین کردِن یک دیدگاه 
به صورت بالقوه می تواند اختالف ها را تخفیف دهد و روابط را در هر سطح از زنده گی از سطوح 
شخصی تا سطوح بین المللی، از اساس متحول سازد. پلورالیسم درمان محسوب نمی شود، اما 
با این همه وسیله یي است برای تغییرات اساسی در قدرت و اگر چنین چیزی درست باشد، فکر 

کلیدی آیزایا برلین مطمیناً حداقل تا هزار سال دیگر معتبر خواهد بود
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آگاهان نظامی:

کرزی افغانستان را دست بسته به 
تروریستان تسلیم می کند!

امید چندانی به مذاکرات...
آن  انجام شد که در  انگلیس در »چکرز«  اقامتگاه نخست وزیر   
صلح  مذاکرات  خواهان  پاکستان  و  افغانستان  جمهور  روسای 

سریع در رابطه با افغانستان شدند.
چندی پیش نیز حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان با باراک 
اوباما در امریکا دیدار کرد و علنًا متعهد شد تا نماینده گانش به 
با یک هیات طالبان در شهر دوحه  آغاز روند مذاکرات  منظور 

قطر دیدار کنند.
یافته  شدت  تالش های  تاکنون  این  وجود  با  مقامات،  گفته  به 
برای صلح ثمر کمی داشته به جز آن که اتفاق نظر فزاینده یی را 
در خصوص آنکه ثبات منطقه یی نیازمند نوعی توافق سیاسی با 

طالبان است، به همراه داشته است.
مصاحبه با بیش از ۲۴ مقام فعال در این تالش ها حاکی از یک 
فرآیند پرسرعت است که هنوز جاذبه واقعی خود را پیدا نکرده و 
ظاهراً شانس کمی برای دستیابی به اهداف حداقلی خود از جمله 
آوردن دولت افغانستان و رهبران طالبان نزد یکدیگر در پای میز 
امریکایی در سال  نیروهای  مذاکره پیش از خروج بخش عمده 

۲۰۱۴ از افغانستان دارد.
داشت:  اظهار  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین 
سال ۲۰۱۴ به عنوان یک تاریخ جادویی چه در داخل و چه در 
خارج افغانستان محسوب می شود. سخت است که دریابیم چه 

چیز واقعی و چه چیز خیال است.
گزارش  روند  این  در  ناکامی ها  خصوص  در  که  آنچه  طبق  بر 
شده بازیگران اصلی یعنی پاکستان، افغانستان و امریکا و طالبان 
تحقق صلح  در خصوص چگونگی  متفاوتی  اساسا  دیدگاه های 

پس از سال ۲۰۱۴ دارند.
برای افغان ها تنها بررسی اینکه توافق صلح به چه صورت باشد 
موجب باال گرفتن اختالفات در میان دسته ها و گروه ها می شود.

برای  آن  حامی  کرزی  حامد  که  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
مذاکرات است سندی به نام »نقشه راه فرآیند صلح تا سال ۲۰۱5« 

را ارایه کرده است.
سند  این  می گویند  افغان  رهبران  از  بسیاری  اینکه  وجود  با 
پیشنهادی را مشاهده نکرده اند اما آنهایی که آن را دیده اند عنوان 
می کنند که حاوی امتیازات بالقوه یی برای طالبان و پاکستان است.
این پیشنهادها شامل تدابیری به منظور تبدیل شدن طالبان به یک 
حزب سیاسی و پیش بینی آزاد بودن دسترسی آن ها به برخی از 
فرماندهان  والیت ها،  والی ها،  جمله  از  دولتی  مناصب  مهمترین 

پولیس و مناصب در کابینه هستند.
بازگشت  را  راه  نقشه  این  افغان ها  همین طور  و  مفسران  برخی 
افغانستان  کشور  در  روی شکاف  به  در  کردن  باز  و  گذشته  به 

می دانند.

نشست سه جانبه کابل...
 پیشرفت های چشمگیری در عرصه های سیاسی و 
اقتصادی داشته باشند: »امیدواریم هر سه کشور که 
 ]...[ هستند،  استراتژیک  متحدان  و  دوست  هم  با 
امنیت و پیشرفت  در راستای تأمین صلح، تقویت 
اقتصادی در افغانستان و همچنان در راستای منافع 
مشترکی که هر سه کشور در منطقه دارند، پیشرفت 

های عملی داشته باشند«.

نزدیکی با دشمن پاکستان؟
ایاالت  و  هند  با  افغانستان  جانبه  سه  نشست  این 
متحده در حالی انجام می گیرد که پاکستان همواره 

از نزدیکی روابط افغانستان با هند ابراز نگرانی کرده 
این  افغانستان  که  گفت  موسی زی  آقای  اما  است. 
اطمینان را به پاکستان می دهد که هیچ گونه رابطه یی 
خطر  به  را  پاکستان  امنیت  دیگر،  کشورهای  با 
نمی اندازد و ضرری به روابط افغانستان و پاکستان 
تلقی می کنند  پاکستانی ها هند را دشمن  اما  ندارد. 
منافع  برای  را خطری  افغانستان و هند  نزدیکی  و 

منطقه یی خود تلقی می نمایند.
در یازده سال اخیر سفارت هند و هندی های مقیم 
کابل بارها هدف حمالت انتحاری قرار گرفته اند.

افغانستان  یادآور شد که  بار دیگر  آقای موسی زی 
با  استراتژیک  موافقتنامه  امضای  خواستار  حتا 
به  پاکستان  که  آن  به شرط  اما  است،  نیز  پاکستان 

باشد:  وفادار  تروریسم  با  مبارزه  در  تعهدات خود 
رابطه  نزدیکترین  خواهان  افغانستان  واقعیت،  »در 
به  اما رسیدن  پاکستان است؛  با جمهوری اسالمی 
مستلزم  استراتژیک،  های  همکاری  موافقتنامه  یک 
با  مبارزه  راستای  در  کشور  دو  بین  همکاری 
با افراط گرایی و در  تروریسم، در راستای مبارزه 

عرصه پیشرفت تالش های صلح است«.
 ۲۰۱۴ سال  پایان  تا  خارجی  نیروهای  است  قرار 
افغانستان را ترک کنند. به باور تحلیلگران یکی از 
که  باشد  این می تواند  هند  از  امریکا  خواست های 
این کشور در دهه تحول افغانستان را تنها نگذارد 
و  بازسازی  عرصه های  در  را  خود  کمک های  و 

حکومت داری ادامه دهد.

           معین فرزاد

نیروهای  هوایِی  حمایت  منع  با  کرزی  رییس جمهور 
مردم  ویژه،  عملیات های  در  افغانستان  ارتش  از  ناتو 
کشورهای  و  تروریستان  به  دست بسته  را  افغانستان 

همسایه تسلیم می کند.
مطلب،  این  ابراز  ضمن  نظامی  آگاهان  از  شماری 
غیرمسووالنۀ  اظهارات  با  کرزی  آقای  که  می گویند 
ارتش  از  ناتو  نیروهای  هوایی  حمایت  )منع  خویش 

افغانستان(، آب در آسیاب دشمن می ریزد.
آقای کرزی در دیدار با افسران و مقامات ارتش ملی 
افغانستان وظیفه دارند  امنیتی  نیروهای  گفته است که 
از عزت و اقتدار مردم افغانستان پاسداری کنند و حق 
ندارند از نیروهای هوایی خارجی، علیه مردم افغانستان 

استفاده کنند.
که  کرد  بیان  را  اظهارات  این  آن  از  پس  کرزی  آقای 
در اثر بمباران نیروهای بین المللی در ولسوالی شیگل 

والیت کنر، ۱۴ غیرنظامی کشته شدند.
نظامی  مسایل  کارشناس  علومی  نورالحق  جنرال 
حرف   غیرمسووالنه  نباید  رییس جمهور  می گوید: 
مردم  دست بسته  خویش،  نادرست  تصامیم  با  و  بزند 

افغانستان را به همسایه ها تسلیم کند.
کرزی  رییس جمهور  افزود:  نظامی  کارشناس  این   
می خواهد مردم افغانستان را از امکانات نظامی محروم 
بسازد تا آ ن ها نتوانند صدای خود را در قبال همسایه ها 

بلند کنند.
جنرال علومی می گوید: هنگامی  که از نیروهای هوایی 
که  نیست  خاطر  این  به   می خواهیم،  کمک  بین المللی 
به  خاطِر  بل  کنند؛  بمباردمان  را  ما  دهات  و  قریه جات 
این ا ست که در مقابل تهدیداتی  که از ناحیۀ همسایه ها 
ما  نظامی  نیروهای  و  رسانند  یاری مان  ماست،  متوجه 
را تا اندازه یی آموزش دهند که بتوانند مسوولیت های 

خویش را به تنهایی به انجام برسانند.
چنین  همواره  »رییس جمهور  می افزاید:  علومی  آقای 
عاقبت  او  است،  داشته  را  نقیضی  و  ضد  اظهارت 
حرف های خود را نمی فهمد، نیازمندی مردم را درک 
نمی کند؛ در این کشور باید صلح و ثبات پایدار به  میان 
آید، حرف هایی را که رییس جمهور زده، ناشیانه است 

و باید او متوجه حرف هایش باشد«.
او می گوید: »مدت دو سال است که سرحدات شرقی 
افغانستان مورد تجاوز و حمالت موشکی قرار می گیرد، 
ندارد.  اختیار  ارتش  ملی کشور تجهیزات الزم در  اما 
مورد  را  ما  بی رحمانه سرحدات  پاکستان  که  هنگامی  
باید امکانات و  هدف راکت و توپ قرار می دهد، ما 
سالح مناسب داشته باشیم تا متقاباًل مراکز نظامی آنان 
را هدف قرار دهیم؛ آن ها باید بدانند که مردم افغانستان 

توان دفاع از خود را دارند«.
نظامی  امور  آگاه  کوهستانی  جاوید  حال،  این  در 
مسوولیت  هم چنان  خارجی  نیروهای  می گوید: 

عملیات های هوایی را به  دوش دارند، در همین حال 
آنان بخشی از نیروهای ویژۀ اردوی  ملی را  آموزش 
مسوولیت  حضورشان،  عدم  در  بتوانند  تا   داده اند 
گیرند.  به  عهده  را  خاص  و  شب هنگام  عملیات های 
کافی  زمان  افغانستان،  هوایی  نیروهای  آماده  شدن  اما 
و  مدرن  تجهیزات  نیازمند  آن ها  هم چنین  و  می طلبد 

پیشرفته هستند.
نیروهای  فعالیت  مسیر  در  که  مشکالتی  می افزاید:  او 
ویژۀ ارتش افغانستان وجود دارد مانند تثبیت موقعیت 
که  مدرنی  ابزارهای  فقدان  به  می شود  مربوط  دشمن، 
این  اما  می کند.  کشف  و  کوردینه  را  دشمن  موقعیت 
ابزار و منابع اطالعاتی در کنترول نیروهای بین المللی 
امنیتی کشور در حدی  بنابراین، هنوز نیروهای  است. 
ویژه  عملیات های  انجام  به  قادر  تنهایی  به  که  نیستند 
فضایِی  کشف  به  نیاز  ویژه  عملیات های  در  باشند. 
را  هواپیماها  این  که  است  بی سرنشین  هواپیماهای 

نیروهای بین المللی در اختیار دارند.
نیروهای خارجی  با خروج  آقای کوهستانی می گوید: 
تا حدی سکته گی  عملیات ها  این  در  در سال ۲۰۱۴، 
به وجود می آید، زیرا وقتی آن ها می روند تجهیزات و 
نیز با خود  ابزارهای مدرن عملیات های ویژۀ خود را 

می برند.
رییس جمهور  حرف های  می سازد:  خاطرنشان  او 
ناشی از فشارهایی ست که ایاالت متحده بر حکومت 

را  کمک هایش  واشنگتن  است؛  کرده  وارد  افغانستان 
کرده  خوب  حکومت داری  و  اصالحات  به  مشروط 

است.
بودن  متهم  آقای کوهستانی،  به گفتۀ  از سوی دیگر،   
آیندۀ  انتخابات  به  آماده گی  عدم  گسترده،  فساد  به 
ریاست جمهوری و برخی مسایل دیگر، سبب شده اند 

که خارجی ها بر آقای کرزی فشار وارد نمایند.
متحدۀ  ایاالت  می گوید:  نظامی  مسایل  کارشناس  این 
امریکا دیگر نمی خواهد تیم آقای کرزی تیم حاکم در 
آیندۀ افغانستان باقی بماند؛ این فشارها بر رییس جمهور 
از  ناکاره اش  تیم   ۲۰۱۴ سال  از  بعد  تا  می شود  وارد 
و  فشارهای جامعۀ جهانی  برود. مجموع  کنار  قدرت 
به ویژه ایاالت متحدۀ امریکا، آقای کرزی را به ستوه 

آورده است.
با این گونه  او هم چنان می  افزاید: رییس جمهور کرزی 
اظهارات می خواهد در میان مردم به  عنوان یک چهرۀ 
او  به  تا  آورد  وارد  فشار  امریکا  به  و  کند  تبارز  ملی 

امتیاز بدهد.
کمک های  به  هنوز  ما  می کند:  تأکید  کوهستانی  آقای 
عملیات های  قطع  هستیم؛  محتاج  بین المللی  نیروهای 
هراس افگنی  افزایش  باعث  خارجی،  نیروهای  ویژۀ 
این راستا، در  در کشور می شود و هرگونه تالش در 
حقیقت آب ریختن به آسیاب دشمن و کمک کردن به 

تروریستان است.

www.mandegardaily.com

صلح باید در افغانستان...
شود.  حل وفصل  ملل  سازمان  امنیت  شورای   
و  نکرده  در  را  مذاکرات  برگزاری  هرگز  پاکستان 

همیشه ترجیح داده تا با هند مذاکره کند.
با  روابط  خصوص  در  پاکستان  نخست وزیر 
از  که  است  کشوری  پاکستان  گفت:  افغانستان 

بد  شرایط  هنگام  در  افغان  آوارگان  از  بسیاری 
اقتصادی بر مبنای مسایل بشردوستانه حمایت کرد.
داده ایم  انجام  که  کاری  خاطر  به  ما  افزود:  وی 
عنوان  به  را  اقدام  این  ما  و  می کنیم  افتخار  بسیار 
مسلمانان  و  همسایگان مان  برابر  در  مسوولیت مان 
افغان صورت دادیم و ما در آن زمان باید از آن ها 

حمایت می کردیم.
راجه پرویز اشرف همچنین گفت: ما خواهان روابط 
بهتر با افغانستان هستیم و در نخستین نشست مان 
با حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان و دیوید 
کامرون، نخست وزیر انگلیس به این توافق رسیدیم 

که صلح باید در افغانستان حکمفرما شود.

کرزی حاکمیت طالبان...
احمد ضیا مسعود رییس این جبهه روز یکشنبه 
در نشستی زیر عنوان بررسی چالش های موجود، 
گفت که بدون حمایت نیروهای هوایی، نظامیان 
مسلح  مخالفان  با  نمی توانند  افغانستان  امنتیی 

بجنگند.
او گفت: سخنان روز گذشته گذشته رییس جمهور 
قصبات  و  قرا  در  تقربیًا  را  طالبان  حاکمیت 
افغانستان به رسیمت شناخت. گفت دیگر کسی 
نباید بمبارد کند، مفهوم از این چه است. اکنون 
عملیات  اما  نمی تواند.  زمینی  جنگ  ما  عسکر 
این  به  این کار  یعنی  ساخت  متوقف  را  هوایی 
معنی است که قرا و قصبات از تحت حاکمیت 
به  آنان  آهسته  آهسته  و  کرده  سقوط  طالبان 
محاصره  را  ولسوالی ها  و  آمده  بزرگ  شهرهای 

می کنند.«
از  کابل  در  شنبه  روز  به  کرزی  رییس جمهور 

افغانستان خواست که در هنگام  امنیتی  نهادهای 
حمایت  خواهان  نباید  نظامی  عملیات  اجرای 

هوایی نیروهای بین المللی گردند.
آقای کرزی این تصمیم را به دنبال کشته شدن ده 
تن از باشنده های ولسوالی شیگل والیت کنر در 
جریان یک عملیات هوایی نیروهای خارجی سه 

روز قبل اتخاذ کرده است.
مخالفت  با  کرزی  رییس جمهور  اظهارات  این 
گرفته  قرار  نیز  افغان  سیاسی  آگاهان  از  شماری 

است.
آنان گفته اند که در حال حاضر نیرو های هوایی 

افغانستان به گونۀ کامل تجهیز نشده اند.
در این نشست رهبر حزب افغان ملت با انتقاد از 
گفت وگوهای صلح با طالبان گفت: حکومت در 
گفت وگوهای صلح با طالبان موقف روشن ندارد.

موقف  گفت:  حزب  این  رهبر  شیرزاد  ستانه گل 
حکومت همواره در تغییر است یک روز آن قدر 
نسبت به طالبان خوشبینی نشان می دهد که مردم 

تصور می کند که همه مسایل را مخفیانه حل کرده 
است؛ اما فردایش باز مخالفت می کند. سیاست به 
اصطالح فورمول داد و گرفت است، پس در این 
استقالل و  ملی،  بر حاکمیت  نباید  داد و گرفت 

دموکراسی موجود صدمه برسد.«
اما مقام های حکومت همواره تاکید کرده اند که 
روشن  سیاست  طالبان  با  مذاکره  خصوص  در 

دارند.
با  مذاکره  طالبان  زمانی که  تا  می گویند:  آنان 
اساسی  قانون  نپذیرند،  را  افغانستان  حکومت 
این  گذشته  سال  ده  دست آوردهای  و  افغانستان 
کشور را احترام نکنند، با آنان مذاکرده نخواهند 

کرد.
و  پاکستان  افغانستان،  رهبران  دیگر،  سوی  از 
لندن  در  جانبه  سه  نشست  سومین  در  بریتانیا 
برای  باید  آینده  ماه  شش  در  که  کردند  توافق 
مخالفان  با  مذاکره  و  افغانستان  صلح  برقراری 

مسلح به یک توافق دست یابند.



افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  مقام های 
نخستین  کابل  دانشگاه  که  کرده اند  اعالم 
برنامه آموزشی در مقطع دکترا را در دو رشته 

ادبیات فارسی و پشتو آغاز می کند.
روز  عالی  تحصیالت  وزیر  عبید،  عبیداهلل 
یکشنبه، به خبرنگاران گفت که مقدمات این 
برنامه فراهم شده و دانشکده ادبیات دانشگاه 
دانشجوی   ۱۳9۲ آموزشی  سال  برای  کابل 

دکترا می  پذیرد.
از  زیادی  شمار  حال حاضر  در  او،  گفته  به 
استادان دانشگاه های افغانستان به دلیل نبودن 
زمینه آموزش در مقطع دکترا و حتی ماستری 

در خارج از کشور آموزش می بینند.
براساس آمار وزارت تحصیالت عالی، حدود 
دانشجوی  هزار  ده  و  استادان  از  نفر  هزار 
افغان در خارج از این کشور مشغول آموزش 

هستند.
ادبیات  دانشکده  رییس  نسیمی،  محمداسلم 
دانشگاه کابل به بی بی سی گفت که نخستین 
رشته های  دکترای  مقطع  دانشجویان  دور 
استادان  میان  از  پشتو  و  فارسی  ادبیات 
پذیرفته  دولتی  تحقیقی  مراکز  و  دانشگاه ها 

می شوند.

از  یک  هر  در  او،  گفته  به 
پانزده  تا  ده  رشته  دو  این 
خواهند  پذیرفته  دانشجو 

شد.
استادان  از  زیادی  شماری 
در  دولتی  دانشگاه های 
آموزش  دکترا  مقطع 
که  آن گونه  و  ندیده اند 
شش  گفت،  نسیمی  آقای 
استاد بخش ادبیات فارسی 
ادبیات  بخش  استاد  سه  و 

پشتو مدرک دکترا دارند.
سال  از  که  افزود  ادبیات  دانشکده  رییس 
آموزشی  مراکز  از  دانشجویانی خارج   ۱۳9۳
و تحقیقی دولتی هم در این دو رشته پذیرفته 

خواهند شد.
کابل  دانشگاه  که  است  نخستین بار  این 

کالس های دوره دکترا برگزار می کند.
دانشگاه کابل 8۰ سال سابقه دارد.

این درحالی است که زمینه آموزش در مقطع 
کارشناسی ارشد هم در بسیاری از رشته های 
تحصیلی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی 

افغانستان وجود ندارد.

در حال حاضر تنها دانشگاه های کابل و تعلیم 
در چند رشته محدود  ربانی  استاد  تربیت  و 
در این مقطع آموزشی دانشجو دارند و بقیه 
دانشگاه ها و از جمله دانشگاه های خصوصی 

تنها تا مقطع لیسانس دانشجو دارند.
مقام ها گفته اند که به زودی آموزش در مقطع 
هم  دیگر  دانشگاه   ۱۲ در  ارشد  کارشناسی 

آغاز خواهد شد.
تحصیالت  وزارت  وبسایت  آمار  براساس 
عالی، در افغانستان ۲۱ دانشگاه دولتی و ۷۷ 
از آن جمله  اند که  دانشگاه خصوصی فعال 
چهار دانشگاه دولتی و ۴۱ دانشگاه خصوصی 

در کابل هستند.

رییس جمهور کرزی دستور داده است که تمام 
زندان ها و توقیف خانه های افغانستان به دوربین 
نظارتی مجهز شوند تا به این ترتیب از شکنجه 
خواستار  همچنان  او  گیرد.  صورت  جلوگیری 

پیگرد عامالن شکنجه با زندانیان شد.
رییس جمهور افغانستان پس از نشر یک گزارش 
کرده  صادر  را  دستور  این  متحد  ملل  سازمان 
است. در گزارش ملل متحد آمده است که در 
توقیف خانه ها و زندان های افغانستان زندانیان 

هنگام بازجویی و دستگیری شکنجه می شوند.
روز  ناوقت  که  خود  دستور  در  کرزی  حامد 
مسووالن  "از  است:  گفته  شد،  منتشر  شنبه، 
مربوطه خواسته می شود تا سازمان های بازجویی 
و استخباراتی را به تجهیزات مدرن مجهز کنند 

]...[ و روند بازجویی را فلمبرداری کنند".
کمک  اقدام  این  که  است  گفته  همچنان  او 
خواهد کرد "تا هرگونه چانس و زمینه شکایت 
درباره سوء رفتار با زندانیان از جانب دیگران، 

پایان یابد".
سازمان ملل متحد تقریبًا یک ماه پیش گزارش 
غالبًا  افغانستان  زندان های  در  زندانیان  که  داد 
شکنجه می  شوند. در گزارش سازمان ملل گفته 
مصاحبه  زندانی   ۶۳5 از  زندانی   ۳۲۶ که  شده 
شده در سراسر افغانستان گفته اند که با آن ها 

بدرفتاری شده است.
در گزارش سازمان ملل متحد ۱۴ گونه شکنجه 
آب،  پیپ  و  کیبل  با  شتم  و  ضرب  شمول  به 

یا  اعدام  به  تهدید  جنسی،  آلت  به  زدن  ضربه 
شرایط  در  دادن  قرار  و  برقی  شوک  تجاوز، 

دشوار روانی، نام برده شده اند.
کرزی در فرمان خود همچنان از دادستانی کل 
تحت  را  شکنجه  "عامالن  که  است  خواسته 
یا  محکوم  مظنون،  هیچ  تا  دهد  قرار  پیگرد 

زندانی در آینده شکنجه نشود".
از  قاطعیت  با  خود  فرمان  در  کرزی  حامد 
سازمان  و  پولیس  قانون،  تطبیق  نهادهای  تمام 
استخبارات خواسته است تا از شکنجه بازداشت 
شدگان خودداری کنند. رییس جمهور افغانستان 
این  قضایی  دستگاه  و  عدلیه  وزیر  از  همچنان 
کشور خواسته است تا در اختیار زندانیان وکیل 

قرار دهد.
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در زندان ها کمرۀ نظارتی
 نصب می شود

اعتراض ها بر سر کرسی ریاست شورای 
والیتی هرات ادامه دارد

آموزش در مقطع دکترا در دانشگاه کابل آغاز می شود

یک  در  یکشنبه  روز  هراتی  صدها 
جاده ها،  خرابی  دلیل  به  مدنی  اعتراض 
زدند.  جاده ها  در  نهال شانی  به  دست 
آن ها همچنان در چاله های جاده ها کچالو 
کاشتند، ماهی رها کردند و بخش های را 

هم کاه گل کردند.
بازسازی  گفته اند،  اعتراض کننده گان 
جاده های شهر هرات سال هاست متوقف 

شده است.   
یکی از اعتراض کننده گان گفت: خرابی 
سرک ها مردم را آزار می دهد، مردم اذیت 
شهری  پالن  و  شهری  نظم  و  می شوند 
شهر  که  می گویند  وقتی  ندارد.   وجود 

می خواهد،  فرش  خانه  ماست،  خانۀ  ما 
اسفالت  و  سرک  شد  خانه  که  شهرهم 

می خواهد.
مسجد  جاده  از  یکشنبه  روز  اعتراض 
مقابل  تا  و  آغاز  هرات  بزرگ  جامع 

ساختمان کار والی هرات ادامه یافت.
خلیل عمادی، یکی از مسووالن برگزاری 
هدف  که  گفت  هرات  در  اعتراض  این 

مردم انتخاب یک شهردار نو است.  
مشکل از کابل است

و  اداری  رییس  فقیریار،  عبداالحمد 
مشکالت  هرات  شهرداری  سرپرست 
بازسازی جاده ها را در بی توجهی مقامات 

دولت مرکزی نسبت داد.
آقای فقیریار گفت: »تقاضای همشهریان 
ما درست است و ما کاماًل آماده گی برای 
خود  بودیجه  ما  داریم.  کار  این  انجام 
مرکزی  مقام های  به  منظوری  برای  را 
بودجه  این  زمانی که  تا  و  فرستاده ایم 
شهرداری  عنوان  هیچ  به  نشود  منظور 
ما  چون  کند  ارایه  خدمات  نمی تواند، 
پول نقد نداریم که امروز مردم تظاهرات 
مشکل  حل  به  شروع  فردا  ما  و  کردند 

نماییم.«
می گویند  هرات  شهرداری  مسووالن 
در  اداره  این  پیش بینی های  براساس  که 
سال ۱۳9۲ خورشیدی، عواید شهرداری 
هشتاد  و  میلیارد  یک  از  بیش  به  هرات 
مقامات  رسید.  خواهد  افغانی  میلیون 
افغانی  میلیون  پانزده  فقط  که  می گویند 
جاده های  کیلومتر  چهل  بازسازی  برای 

شهری، تخصیص داده شده است.  

هرات؛

شهـر اعتراض هـا

یک بانو در جوزجان...
 سربریده شده است.

وی افزود که این  زن ۲5 سال عمر داشت و 
مادر دو طفل بود. به گفتۀ وی شوهر وی که 
۷۰ سال عمر دارد  شب گذشته حین  به قتل 

رسیدن خانمش در منزل نبوده است .
ادعای  به  نظر  که  گفت  همچنان  کشف  آمر 
شوهر این خانم،  یک نفر به نام مالمحمد از 

سوی پولیس بازداشت  شده است.
در  ساله   ۳5 مرد  یک  نیز  گذشته  هفتۀ  در   
منزلش در ولسوالی آقچه به علت خصومت 
های شخصی سر بریده شد و اموال منزلش 

نیز توسط قاتلین دزدی شدند.
چهل ودومین   این  امنیتی،  مسووالن  گفتۀ  به 
در  روان  سال  طی  که  می باشد  قتل  مورد 

والیت جوزجان رخ داده است.

ناتو با درخواست کرزی...
 حمله هوایی از ناتو را روز شنبه، در دیدار 
با افسران و دانشجویان اکادمی ملی نظامی در 

کابل مطرح کرد.
او افزود که از نیروهای ناتو تعهد گرفته که 

دیگر مناطق روستایی را بمباران نکنند.
فرمان  گذشته  روز  بود  قرار  کرزی  آقای 

رسمی در این مورد صادر کند.

افغانستان  این موضوع در رسانه های داخلی 
واکنشهای متفاوتی را برانگیخته است.

آقای  اخیر  تصمیم  از  رسان ها  از  برخی 
کرزی استقبال کرده و گفته اند که باید نقش 
نیروهای ناتو در عملیات نظامی محدود شود 

تا تلفات غیرنظامیان کاهش یابد.
منع  که  اند  گفته  دیگر  رسانه های  برخی  اما 
داخلی  نیروهای  دست  ناتو  هوایی  حمالت 

را در انجام عملیات علیه شورشیان می بندد.

انتخابات  نتایج  به  اعتراض  در  نفر  صدها 
مقابل  در  هرات،  والیتی  شورای  ریاست 
ورزشگاه این شهر دست به  تجمع اعتراض 

آمیز زدند.
این  اعتراض پس از آن صورت می گیرد که 
دوازده نفر از اعضای شورای والیتی هرات 
درکابل  محل  های  ارگان  در  پیش  چندی 
را  والیتی  شواری   ریاست  برای  انتخابات 

انجام دادند.
عبد الظاهر فیض زاده رییس پیشین شورای 
نماینده گان  از  برخی  با  همراه  که  والیتی 
بودند  حاضر  تجمع  این  در  والیتی  شورای 
در  والیتی  شورای  رییس  "انتخاب  گفت: 
مرکز) کابل( هیچ گونه رسمیت قانونی نداشته 

و دست های سیاسی دخیل است."

پیشین  رییس  از  که  نماینده گان  از  شماری 
حمایت می کنند به دولت هشدار داده اظهار 
به  گی  رسیده  عدم  صورت  در  که  کردند 
انتخابات مجدد  برگزار نشدن  این مشکل و 
از  آنان  هرات،  در  والیتی  شورای  ریاست 
شورا کنارخواهند رفت و به اعتراضات مدنی 

خویش ادامه خواهند داد.
دوکتورداوودشاه صبا والی هرات نیز از برگزا 
ری انتخابات ریاست شورای والیتی در کابل 
انتقاد کرده و خواهان برگزاری  آن  در هرات 

شد.
در همین حال، سید وحید قتالی رییس جدید 
انتخابات  شورای والیتی هرات می گوید که 
تصمیم  اساس  به  هرات  شورای  ریاست 
گردیده  برگزار  کابل  در  مرکز  مسوولین 
نیست  دخیل  آن  در  سیاسی  دست  هیچ  و 
برخواسته  مخالفت ها  و  اعتراضات  این  و 

ازنگرانی های سیاسی است.
شورای  ریاست  انتخابات  که  است  گفتنی 
عبدالظاهر  و  قتالی  وحید  سید  میان  والیتی 
برگزار  هرات  در  پیش  چندی  زاده  فیض 
قرار  قبول دوطرف  مورد  آن  نتیجۀ   که  شد 

نگرفت.

د ډیلي د ناستې پایله...
هغه وایي، دا پیغام باید ټولو سیمه ییزو هېوادونو 
ځواکمن  دواړه  امریکا  او  هند  ورسېږي،  ته 
افغانستان  د  چې  شي،  کوالی  او  دي  هېوادونه 
دمنافعو د ساتنې او پیاوړتیا لپاره په سیمه کې 

ګامونه پورته کړي او مساعدتونه تامین کړي.
د نوموړي په خبره، خو د دې کار لومړی شرط 
دا دی چې افغان حکومت خپل دریځ او کړنالره 
روښانه او ثابته کړي، نه دا چې یوه ورځ یو شی 
د هغو  تاسف سره  په  او  ووایي  بل شی  بله ورځ 
کسانو په تعریف کې پاتې راغلي، چې افغانستان 

ته جنجال جوړوي.
د ښاغلي حمیداهلل فاروقي په اند، په تاسف سره 
غیر  وړاندې  پر  افغانستان  د  تل  پاکستان  چې 
افغانستان  د  او  دي  کړي  قضاوتونه  واقعبینانه 

منصفانه  غیر  نه  اړیکو  ییزو  سیمه  او  نړیوالو  له 
غوښتنې او هیلې لري.

دستګاه  دیپلوماتیکه  افغانستان  د  وایي،  دی 
افغانستان  چې  کړي،  روښانه  ته  پاکستان  باید 
د یوه خپلواک هېواد په توګه حق لري، چې له 
هر چا سره اړیکې او مناسبات ولري او موږ هیله 
من یو، چې له هند، پاکستان، ایران او ډېرو نورو 
هېوادونو سره د افغانستان د ملي ګټو پر محور 

ښې اړیکې او مناسبات ولرو.
افغانانو  دی زیاتوي، سره له دې چې په وار وار 
د  پاکستان  هم  خوبیا  ویلي؛  اړه  دې  په  ورته 
سنتي  او  پوځي  هماغه  وړاندې  پر  افغانستان 
نا  په  افغانستان  د  چې  وړي،  مخ  پر  سیاستونه 
ارامۍ، بدختۍ او بې ثباتۍ کې خپلې ارزوګانې 

لټوي.
باید په دې  د ښاغلي فاروقي په وینا، پاکستان 
او  باثباته  ارام،  یو  چې  شي  معتقد  او  شي  پوه 

په  سیمې  او  پاکستان  د  افغانستان  خپلواک 
ګټه دی او دا ډاډ نه یوازې دا چې د افغانستان د 
یپلوماسۍ له الرې وشي، بلکې د عامه ذهنیت 

د بدلولو لپاره هم جدي هڅې وشي.
فاروق  غالم  غړي  جرګې  ولسي  د  همدارنګه 
دغه  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  مجروح 
له  امریکا  چې  وي،  ځکه  مهمه  ډېره  به  غونډه 
هند سره ښې او ستراتېژیکې اړیکې لري او هند 
او تاریخي اړیکې  افغانستان سره هم پراخې  له 

لري.
هغه وایي، همدرانګه به د دې غونډې له الرې 
او د  پانګونې  افغانستان کې  نور هم په  هندیان 

کانونو استخراج ته وهڅېږي.
دی زیاتوي، چې پاکستان له دې ناستې ډېرې 
غبرګون  حتماً  به  اړه  دې  په  او  دی  اندېښمن 

وښیي، چې دا کار به یې په ګټه نه وي.

این روزها هرات تبدیل به  
شهر اعتراض ها شده است: 
اعتراض به دليل اختطاف و 
آدم ربایی، اعتراض به دليل نا 
امنی، اعتراض به نبود فرماندۀ 
امنيه، اعتراض به نبود ریيس 
شورای والیتی و اعتراض 
به كاركردهای شهردار و 
شهرداری.
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په داسې حال کې چې افغانستان، هند او امریکا په نوي ډیلي 
کې د درې اړخیزې دویمې غونډې لپاره تیاری نیسي یوشمېر 
افغان  خو  ده  مهمه  خورا  غونډه  دغه  چې  وایي،  شننونکي 

حکومت به ترېنه الزمه ګټه پورته نه کړای شي.
د سیاسي چارو شننونکی او د کابل پوهنتون استاد حمیداهلل 
فاروقي ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې دغه ډول درې اړخیزې 
بهرني  د  افغانستان  د  دي،  اغېزناکې  او  مهمې  ډېرې  غونډې 

سیاست او په هېواد کې د سولې او ثبات راوستنې لپاره.
هغه وایي، له دغو غونډو نه د ګټې پورته کولو مسله هغه څه 
دي، چې په تاسف سره په تېرو لسو کلونو کې زموږ دیپلوماسي 
داسې ده، هغه ابتکار عمل چې باید په خپل الس کې یې واخلي 
نه یې دی اخیستی او نه افغان چارواکي په دې توانېدلي چې د 
افغانستان له ملي ارزښتونو سره سم له دې ډول غونډو نه سمه 

ګټه پورته کړي.
تاریخي  دې  د  حکومت  افغان  چې  ده  کار  په  زیاتوي،  دی 
فرصت په پام کې نیولو سره او د هغو ننګونو، ستونزو او روانو 
د  تقریباً  افغانستان چې  او  نه چې په سیمه کې شته  رقابتونو 
مدبرانه  او  معقولې  ډېر  په  ګرځېدلی،  محراق  رقابتونو  دغو 
دیپلوماسۍ نه په ګټې اخیستو سره د خپلو منافعو لپاره ګټه 

پورته کړي.
د ښاغلي فاروقي په خبره، افغانستان تر اوسه له هغو فرصتونو 
نه چې افغانستان ته برابر شوي له هغو نه یې سمه ګټه نه ده 
یو  به هم  دا  او  له السه ورکړي  یې  پورته کړې، ډېر فرصتونه 

داسې فرصت وي، چې د تېرو په شان به یې له السه ورکړي.
هغه وایي، هیله من نه دی چې افغان چارواکي به دا توان پیدا 
پورته  ګټه  سمه  هم  ناستې  اړخیزې  درې  دې  له  چې  کړي، 

کړي او د خپلو ملي ګټو پر محور وڅر خوي.
دغو  دولت  افغان  د  فاروقي  حمیداهلل  استاد  پوهنتون  کابل  د 
مشترک  سره  امریکا  او  هند  له  چې  اشارې  په  ته  څرګندونو 
ډېر  به  دا  چې  کوي  نه  فکر  وویل  لري،  دښمنان  او  دوستان 
ادعا  ډول  دغه  ځکه  وي،  سټېټمنټ  مناسب  او  دیپلوماتیک 
څخه  څرګندونو  ډول  دغه  له  او  پاروي  را  شیان  نور  ډېر  کول 

باید د افغانستان دیپلوماتیکه دستګاه په کلکه ډډه وکړي.
هغه زیاتوي، موږ مشترک منافع او مشترک جنجالونه لرو، نه 
یوازې له هند او امریکا سره بلکې له ډېرو نورو هېوادونو سره، 

لکه د ترهګرۍ بحث اونور مسایل.
نوموړی وایي، په دغه ډول څرګندونو سره هغه کسان او کړۍ 
نورې هم هڅېږي، چې انتقام جویي وکړي، چې په افغانستان 

کې جنجالونه جوړوي او شخړو ته لمن وهي.
افغانستان  د  چې  ده  کار  په  وینا،  په  فاروقي  ښاغلي  د 
او نړیوالو هېوادونو  دیپلوماتیکه دستګاه ټولو هغو سیمه ییزو 
او ګاونډیانو ته چې له نړیوالو او سیمه ییزو هېوادونو سره زموږ 
د اړیکو په اړه اندېښنې لري، باید دوی ته په قوت او دقت سره 
جنجال  لپاره  افغانستان  د  چې  شي،  ورکړل  اطمینان  او  ډاډ 
لټه  په  افغانستان چاته د جنجال جوړولو  نه کړي، ځکه  جوړ 
کې نه دی....                ادامه صفحه 7

یک بانو در جوزجان سر 
بریده شد

افراد  توسط  هنگام  شب  جوزجان  در  ساله   ۲5 زن  یک 
ناشناس در داخل خانه اش سربریده شد.

از  استفاده  با  ناشناس  افراد  می گویند  محلی  مسووالن 
نبود اعضایی خانواده، یک زن ۲5 ساله را از ناحیۀ گردن 

سربریده اند.
امنیه  فرماندهی  کشف  امر  اسحاق زی  عبدالطیف  سارمند 
بوساغی  قریۀ  در  که شب گذشته  والیت جوزجان گفت 
ولسوالی خماب زنی بنام شیما با چاقو...    ادامه صفحه 7

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد
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روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

د ډیلي د ناستې پایله به څه وي؟

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱۳9۳ / ۲۰۱۴ زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
                    دفتر مركزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

ناتو با درخواست کرزی موافقت کرد

فرمانده کل نیروهای ناتو در افغانستان 
کرزی  حامد  اخیر  فرمان  از  که  گفته 
مناطق  هوایی  بمباران  منع  برای 
درخواست  به  ناتو  توسط  مسکونی 
نیروهای امنیتی داخلی حمایت می کند.
جنرال جوزف دانفورد گفته که راه های 

نیروهای  حمایت  برای  هم  دیگری 
افغان وجود دارد.

کاهش  در  ناتو  نیروهای  او،  گفته  به 
فوق  پیشرفت  غیرنظامیان  تلفات 

العاده یی داشته اند.
موضوع های  از  غیرنظامیان  تلفات 

بین المللی  نظامیان  روابط  در  حساس 
و حکومت افغانستان شمرده می شود.

آن که ده غیرنظامی در حمله  از  پس 
هوایی نیروهای ناتو در والیت شرقی 
کنر کشته شدند، حامد کرزی دستور 
دیگر  داخلی  امنیتی  نیروهای  که  داد 
حمله  درخواست  ناتو  از  نمی توانند 

هوایی کنند.
این  در  محلی،  مسووالن  گزارش  به 
گروه  به  وابسته  فرمانده  سه  عملیات 
زمانی که  و  گرفتند  قرار  هدف  طالبان 
بودند،  مسکونی  خانه  یک  در  آن ها 
نتیجه  در  که  شد  انجام  هوایی  حمله 
این سه فرمانده به همراه اعضای این 

خانواده کشته شدند.
منع  افغانستان  جمهوری  رییس 
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