
انریکو لِتا نخست وزیر ایتالیا در سفری به کابل گفت 
که کشورش به حضور نظامی خود در افغانستان پس 
از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 

۲۰۱۴ ادامه می دهد.
با  خبری  مشترک  نشست  یک  در  که  لتا  آقای 
تعداد  مورد  در  می گفت،  کرزی سخن  رییس جمهور 
نظامیان ایتالیایی پس از سال ۲۰۱۴ توضیحی نداد، اما 
ماموریت  در چهارچوب  ایتالیایی  نیروهای  که  گفت 

آموزشی در افغانستان خواهند ماند.
در  عمدتًا  که  دارد  افغانستان  در  سرباز   ۲,۸۲۵ ایتالیا 
نیروهای  فرماندهی  و  هستند  مستقر  هرات  و  کابل 

بین المللی در والیت هرات را به عهده دارند.
نخست وزیر ایتالیا گفت: »بدون شک ما طرفدار ادامه 
تعهد و همکاری های خود با افغانستان در چارچوب 
سازوکارهای  طریق  از  و  هستیم  دوجانبه  همکاری 
متعهد  هستیم،  آنها  عضو  هم  ما  که  چندجانبه یی 

هستیم.«
آن  به  لتا  آقای  که  چندجانبه یی  سازمانهای  جمله  از 
ناتو است. او افزود که کشورش  اشاره کرد، سازمان 
از طریق این پیمان هم به ادامه همکاری های خود با 

افغانستان متعهد است.
از  پس  ایتالیایی  نظامیان  ماموریت  که  کرد  تاکید  او 
همکاری های  به  امنیتی  همکاری های  از   ۲۰۱۴
آموزشی »تغییر« خواهد کرد. ...          ادامه صفحه 6
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فرصـت از دست مده و در کار ُسـستي مکن که ميوة آن ذلت است.
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اعضای مجلس:

هیچ امیدی به سفر بی برنامة 
کرزی به پاکستان نداریم

مقامات پاکستانی در مذاکرات مربوط به  ساخت پروژه 
پاکستان و  افغانستان،  لوله گاز ترکمنستان،  تاپی )خط 

هند( شرکت نخواهد کرد.
نماینده وزارت نفت و منابع طبیعی پاکستان اعالم کرد 
که به دلیل تشنج روابط میان پاکستان و هند، مذاکرات 
نخواهد  انجام  نزدیک  آینده  در  لوله  این خط  ساخت 
شد. ...                                         ادامه صفحه 6

رو  را  هند  با  افغانستان  روابط  امور خارجه،  وزارت  سخنگوي 
به گسترش دانست و از عالقه مندي کابل براي گسترش روابط 

اقتصادي با دهلي نو از طریق بندر چابهار ایران، خبر داد.
خود  هفته گي  خبري  نشست  در  یکشنبه  روز  جانان موسی زي 
براي  افغانستان  عالقه مندي  به  تأکید  با  کابل  در  خبرنگاران  با 
استفادۀ بیشتر از بندر چابهار در گسترش روابط اقتصادي کابل با 
دیگر کشورها، گفت: در این رابطه گفت وگوي سه جانبه یي بین 
ایران، افغانستان و هند صورت گرفته است و کشور هندوستان 
نیز به سرمایه گذاري بیشتر در افغانستان عالقه مندي نشان داده 
است. ...                                 ادامه صفحه 7

سفیر افغانستان در پاکستان گفته است که حامد کرزي 
آباد  اسالم  به  سفرش  در  افغانستان  جمهوري  رییس 
طالبان  تشویق  براي  پاکستان  اساسي  نقش  دنبال  به 

افغانستان جهت شرکت در مذاکرات صلح است.
عمر داوودزی سفیر افغانستان در پاکستان روز یکشنبه 
آباد  اسالم  افزود:  آباد  اسالم  در  ایرنا  خبرگزاری  به 
سیاسي  دفتر  افتتاح  براي  را  خود  نقش  که  همانطور 
با  گروه  این  مذاکرات  جهت  قطر  دوحه  در  طالبان 
امریکا ایفا کرد، پس مي تواند تسهیالت الزم را نیز در 

روند برقراري صلح در افغانستان فراهم کند.
بیانیه یي  در  گذشته  روز  نیز  پاکستان  خارجه  وزارت 
اعالم کرد که حامد کرزي رییس جمهوري افغانستان 
به همراه یک هیات بلندپایه سیاسي و اقتصادي امروز 
دوشنبه براي گفت وگو در مورد روابط دوجانبه، امنیت 

منطقه یي و صلح در منطقه، به اسالم آباد وارد مي شود.
است:  آمده  پاکستان  خارجه  وزارت  بیانیه  در 
بلندپایه  هیات  یک  توسط  افغانستان  رییس جمهوري 
از جمله وزیران کابینه و مقامات ارشد این کشور از 
همراهي  افغانستان  عالي صلح  شوراي  اعضاي  جمله 

خواهد شد.
این اولین نشست و دیدار دو طرف در باالترین سطح 
میان پاکستان و افغانستان پس از انتقال دموکراتیک و 
اداي سوگند دولت نوازشریف نخست وزیر پاکستان 

خواهد بود.
به نقل از وزارت خارجه پاکستان، تاکنون نوازشریف 
رییس  این سفر  در  و  داشته  مذاکره  بار  کرزي سه  با 
ارشد  مقامات  با  همراه  هیات  و  افغانستان  جمهوري 

دولتي پاکستان نیز دیدار مي کنند.

صورت  زماني  در  افغانستان  جمهوري  رییس  سفر 
مي گیرد که افغانستان دستخوش تحوالت مهم سیاسي 
خارجي  نظامي  نیروهاي  است  قرار  و  بوده  امنیتي  و 
دسمبر  ماه  تا  آیساف(  و  )ناتو  کشور  این  در  مستقر 
۲۰۱۴ از این کشور خارج شوند. ...      ادامه صفحه 6

پاکستان از شرکت در 
مذاکرات پروژة تاپی 

منصرف شد

وزارت خارجه:
عالقه منِد ُگسترش روابط 

اقتصادي ـ فرهنگی با هند 
هستیم

نخست وزیر ایتالیا:

پس از 2014 نیز در افغانستان می مانیم
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صفحه 6

عمر داوودزی:

می خواهیم تمام طالبان زندانی در پاکستان آزاد شوند



برای  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی  حامد 
بیستُمین بار راهی پاکستان شد؛ کشوری که عمدتًا 
به عنوان حامی تروریسم همواره مورد انتقاد قرار 
بارِ   ۱9 این،  از  پیش  کرزی  آقای  است.  داشته 
است؛ سفرهایی  داشته  این کشور سفر  به  دیگر 
می زند.  تأیید  ُمهر  آن ها  بیهوده گِی  بر  خود  که 
کرزی  آقای  شخص  همه،  از  پیش  نیز  بار  این 
است؛  بدبین  سفر  این  موفقیِت  به  نسبت  ظاهراً 
شنبه  روز  در  خود  خبری  کنفرانس  در  او  ولی 
برای  تالش هایش  به  هم چنان  که  ورزید  تأکید 
ایجاد جبهۀ مشترک  رسیدن به توافقی به هدِف 
برای تأمین صلح در هر دو کشور ادامه خواهد 
داد. آیا  آقای کرزی طی این سال ها با سفرهای 
مکرر به پاکستان به هیچ نتیجه یی نرسیده است؟ 
اگر چنین است ـ که خود نیز بر آن تأکید دارد ـ 
پس سفر بار بیستم با چه انگیزه و امیدی به این 

کشور انجام می شود؟
آقای کرزی شاید برای گمراه کردِن اذهان عامه 
و برائِت خود از نقدونظرها، چنین سفرهایی را 
این  امر  واقعیت  اعالم می کند؛ ولی در  بی نتیجه 
سفرها آن گونه که برای افغانستان واقعًا بی نتیجه 
بی نتیجه  رییس جمهوری  شخص  برای  بوده، 
گاهی  از  هر  هرچند  کرزی  آقای  است.  نبوده 
ولی  کرده،  آغاز  را  پاکستان  با  زرگری  جنِگ 
این که  یا  و  پاکستان  با  دشمنی  او  اصلی  هدف 
چنین تصوری را در دولت مرداِن آن کشور رقم 
زند، نبوده است. مقام های پاکستانی چه در زمان 
در  حاال  چه  و  زرداری  زمان  در  چه  و  مشرف 
یک  کرزی  آقای  وجود  در  نوازشریف،  زمان 
دوسِت استراتژیک را دیده اند؛ دوستی که نسبت 
به هر گزینۀ دیگر، بهتر توانسته موقعیت پاکستان 

را در تعامالت منطقه یی حفظ کند. 
آقای کرزی این بار زمانی به پاکستان می رود که 
شاید این آخرین سفر او به عنوان رییس جمهوری 
ماه های  در  شاید  باشد.  کشور  این  به  افغانستان 
آینده که بحث مسایل انتخابات در کشور داغ تر 
می شود، آقای کرزی این فرصت را پیدا نکند که 
در جریان حوادث و  را  پاکستانی خود  دوستان 
قرار  دارد،  مسایل  قبال  در  شخصًا  که  مواضعی 

دهد. 
اعالمیه یی،  نشر  با  افغانستان  ریاست جمهوری 
اهداف سفر آقای کرزی و هیأت همراه او را به 

با  مبارزه  تأمین صلح،  راه های  بررسی  پاکستان، 
تروریسم و رهایی زندانیان طالبان توصیف کرده 
کرزی  آقای  که  می شود  گفته  ضمن  در  است. 
با  بازرگانی  روابط  گسترش  برای  سفر،  این  در 
پاکستان نیز گفت وگوهایی را انجام خواهد داد. 

صورت  حالی  در  پاکستان  به  کرزی  آقای  سفر 
بخش هایی  بر  آتش باری  هم  هنوز  که  می گیرد 
ادامه  مناطق مرزی کشور در شرق و جنوب  از 
دارد و به گمان غالب، این آتش باری ها به گونۀ 
می گیرد.  صورت  مرز  سوی  آن  از  سیستماتیک 
مقام های محلی در کنر و نورستان همواره تأیید 
این  مسووِل  پاکستانی،  شبه نظامیان  که  کرده اند 
حمالت هستند. آیا سفر آقای کرزی به پاکستان، 
عدم  و  حمالت  این گونه  بر  چشم پوشی  عماًل 
افغانستان  امنیت در  تأمین  پاکستان در  همکاری 

نیست؟ 
به  این دست  از  میان دو کشور مشکالتی  وقتی 

وجود می آید، طرف متضرر تالش می ورزد که از 
به گونۀ قاطع مواضع خود را به  راه های ممکن 
طرف مقابل ابالغ کند و نه این که به مهمانی به 
خانۀ کسی برود که عماًل مسوول ویرانگری ها و 
سیاست  این  است.  کشورش  غیرنظامیان  کشتار 
آیا  کرد؟  توجیه  می شود  چه گونه  را  متناقض 
در حمالت  که  آنانی  برای  حداقل  کرزی  آقای 
دست  از  را  خود  عزیزان  پاکستانی  شبه نظامیان 
شده اند،  متواری  خود  خانه های  از  و  داده اند 

پاسخی قانع کننده و رضایت بخش دارد؟ 
هیچ  پرسشی  چنین  به  کرزی  آقای  شک  بدون 
او  شک  بدون  ولی  داشت؛  نخواهد  پاسخی 
مأموریت  پایان  در  باید  که  دارد  هدف هایی 

خود به آن ها برسد. برای آقای کرزی در شرایط 
به  چندانی  امید  و  گذشته  سر  از  آب  که  فعلی 
باقی ماندن در قدرت وجود ندارد، مسایلی چون 
نمی توانند  از مردم کشور  حاکمیت ملی و دفاع 
نگران  آن که  از  پیش  کرزی  آقای  باشند.  مطرح 
امنیت کشور باشد، نگران امنیت خود و اطرافیان 
نیست  معلوم  از سال ۲۰۱۴ است که  خود پس 

چه اتفاقی خواهد افتاد. 
قدرت  دادن  دست  از  آستانۀ  در  کرزی  آقای 
چه گونه  که  می کند  فکر  این  به  سیاسی، 
قدرت  در  بعدی  فرد  وجود  در  را  خود  منافع 
میان  این  در  پاکستان  شاید  کند.  جست وجو 
از  شک  بدون  که  کند  بازی  مهمی  نقش  بتواند 
قدرت،  بازی  در  نیست.  پنهان  کرزی  آقای  نظر 
آقای کرزی نسبت به نقش و جایگاه پاکستان به 
اندازۀ کافی حساس است. او می داند که طالبان 
خیمه شب بازی  عروسک های  عنوان  به  هنوز 
پاکستان  نظامیان  و  استخبارات  دست های  در 
جلب  برای  او  شخصی  اقدام  هر  و  دارد  قرار 
حمایت طالبان، به دلیل همین نفوذ، به شکست 
قطعی می انجامد. چرا که آقای کرزی از صلح و 
دنبال  را  ملی یی  هدف  هیچ  طالبان  با  گفت وگو 
با  مذاکره  و  برای گفت وگو  او  اهداف  نمی کند. 
تمام گروه های مخالف مسلح، هدف های شخصی 
و گروهی است. آقای کرزی دغدغۀ این را ندارد 
که افغانستان به صلح و امنیت دست پیدا کند، بل 
این است که جایگاهش در تعامالت  او  دغدغۀ 
این  سیاسی کشور کجاست و چه گونه می تواند 
جایگاه را برای خود محفوظ نگه دارد. حاال هم 
که آقای کرزی در صدد باز کردن آدرس تازه یی 
برای طالبان است، به کمک های پاکستان در این 
رابطه بیش از هر زمان دیگر احساس نیاز می کند. 
رسیدن  در  را  کرزی  آقای  می تواند  پاکستان 
که  همان گونه  رساند؛  یاری  او  هدف های  به 
بازی  را  نقشی  چنین  کشور  این  گذشته  در 
به  هنوز  افغانستان  به  پاکستان  نگاه  است.  کرده 
عنوان یک دوست و کشور همسایه نیست. این 
را  سیاسی  شریک  افغانستان  وجود  در  کشور 
عنوان  به  افغانستان  به  بل  نمی کند،  جست وجو 
عمق استراتژیِک خود نگاه می کند. آقای کرزی با 
این سیاست مشکلی ندارد، چون اگر واقعًا چنین 
مشکلی می داشت، در چنین برهۀ حساسی سفر 
اگر  کرزی  آقای  نمی داد.  ترجیح  را  پاکستان  به 
هدف  خود،  سیاسی  شخصی  هدف های  از  غیر 
سازگار  افغانستان  ملی  منافع  با  که  را  دیگری 
به  رفتن  جای  به  حاال  می کرد،  دنبال  می بود 
و  می رفت  متحد  ملل  سازمان  به  باید  پاکستان، 
از  دریغ  بی  حمایت های  دلیل  به  کشور  این  از 

مناطق  بر  آتش باری  و  هراس افکن  گروه های 
مرزی کشور شکایت می برد. 

از  بیشتر  افغانستان در طول  ضعف سیاست های 
این همه  سبب  همسایه گان،  با  گذشته  دهۀ  یک 
سیاست  اگر  است.  شده  کشور  در  مشکالت 
قواعد  و  اصولی  موازین  بر  افغانستان  خارجی 
رایج دیپلماتیک تنظیم می شد و نه فرمایش های 
جناب رییس جمهوری؛ امروز نیاز نبود که یک بار 
دیگر آقای کرزی اهداف سفر خود را به پاکستان 
و  امنیتی  مسایل  مرزی،  مشکالت  هم چنان حل 
روابط دوستانه عنوان کند؛ اهدافی که بدون شک 
در اولویِت سفر آقای کرزی به پاکستان هم قرار 

ندارند.
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احمـد عمران

بیسُتمین سفر به پاکستان و 
بیسُتمین اشتباه سیاسی

 

علمای  با شورای  که  نشستی  در  کرزی  رییس جمهور 
خطاب  دست نشانده  گروهی  را  طالبان  داشته،  کشور 
ندارند،  خبر  خویشتن  احواِل  و  اوضاع  از  که  کرده 
چنان که حتا از قتل و کشتارهایی که زیر نامِ آنان اتفاق 

می افتد، بی خبر می باشند. 
دولت  به  گویا  که  کرده  یاد  طالبانی  از  کرزی  آقای 
از  بسیاری  از  )طالبان(  آنان  که  گفته اند  افغانستان 
حمالتی که به نام طالبان صورت می گیرد، آگاه نیستند.

این بار نخست نیست که آقای کرزی از طالبان به عنوان 
می کند.  یاد  بیگانه گان  و غالم  گروه دست نشانده  یک 
نوکر  را  طالبان  او  گوناگونی،  مناسبت های  به  و  بارها 
استخباراِت کشورهای بیگانه خوانده است که اهداف 
می کنند.  پیاده  افغانستان  در  را  اربابان شان  سیاسی 
را  سخنانی  چنین  هیچ گاه  نیز  طالبان  این که  جالب تر 
بی  پاسخ نگذاشته اند و هر از گاهی که آقای کرزی لب 
به مذمت طالبان گشوده، آن گروه یا با گفتار بالمثل و 

یا هم با زبان اسلحه و باروت، پاسخ وی را داده اند.
بی پاسخ  را  کرزی  جناب  طالبان  هم  نوبت  این  در 
نگذاشته و به صراحت گفته اند که آنان از تمام کارهای 
خود باخبر اند و هر دفعه که حمله یی را انجام داده اند، 
با گردنی فراز مسوولیِت کشتار مردم را پذیرفته اند و 
این آقای کرزی است که از ماحوِل خود بی خبر است. 
طالبان،  سرسپرده گی  بر  مبنی  کرزی  آقای  اظهارات 
بدو  همان  از  طالبان  ماهیت  زیرا  نمی باشد.  نادرست 
پیدایش تا کنون روشن بوده است. صدها سند و گواه 
وجود دارد که هیچ کس نمی تواند انکار کند که طالبان 

یک گروه سیاسی وابسته به پاکستان است.
اما سوگ مندی سخن در آن جاست که این خودِ آقای 
ورزیده  انکار  واقعیتی  چنین  از  بارها  که  بوده  کرزی 
همین  در  حتا  او  است.  خوانده  برادر  را  طالبان  و 
سخنرانی اش یک بار دیگر تأکید کرده که طالبان باید 
متوجه این اشتباه ِ خود شوند و حلقۀ غالمی  را از گوش 

به در کرده به نظام بپیوندند.
رو  تضرع  به  کرزی  آقای  که  شده  هم  اوقات  برخی 
تا  از حد  بیش  با حقارِت  را  این درخواست  آورده و 
بر آن کرده است که  را  نموده که طالبان  تکرار  آن جا 

حرف های او را غیرمنطقی و غیرعقالنی تلقی کنند. 
به سخن دیگر می توان گفت که طالبان در بیان سخنان 
آقای  این  و  می رسند  نظر  به  منطقی تر  مواضع شان،  و 
کرزی است که به رغم دانستن حقایق، از قبوِل آن  طفره 
می رود و هنوز هم در پی مذاکره با طالبان است و به 
قول خودش سعی دارد تا یک حلقۀ فروخته شده را به 

نظام افغانستان برگرداند.
پاکستان  به  ایشان  سفر  به  می توان  مورد  تازه ترین  در 
دربارۀ  مذاکره  آن،  اهداف  از  یکی  که  کرد  اشاره 
تروریسم خوانده شده و بی تردید که دربارۀ چه گونه گی 

مذاکره با طالبان خواهد بود.
آگاهان این طرز سیاسِت آقای کرزی را نوعی سیاست 
مزاج  به  متناسب  گاهی  از  هر  که  موسمی  می خوانند 
آقای کرزی  این که  بروز می کند.  او  و احوال شخصِی 
بی خبر می خواند  به گوش و  را غالم حلقه  برادرانش 
فکرِی  آشفته گی  از  برخاسته  برعکس،  همین طور  و 

اوست. 
بنابراین، به نظر نمی رسد که بیانات آقای کرزی ناشی 
ناکامِ  پایان گفت وگوهای  تغییر سیاسِت مصالحه و  از 
پی  در  را  عملی  که  سخنانی  تکرار  زیرا  باشد.  صلح 
ندارد، به صورت طبیعی اهمیتش را از دست می دهد. 
سخن  این گونه  دیگر  که  نیست  متوجه  کرزی  آقای 
به شدت  افغانستان  مردم  برای  کردن  سیاست  و  گفتن 
مایۀ  که  تنها  نه  وضع  این  ادامۀ  است.  شده  مالل آور 
تمسخِر اوست ـ که هیچ اهمیتی هم برای آقای کرزی 
ندارد ـ بل به نحوی بازی با سرنوشِت یک ملت است 

که جناب کرزی از قضا زعامِت آن را به دست دارد. 

»برادران« هم دیگر را به 
بی خبری متهم می کنند!

سفر آقای کرزی به پاکستان در حالی صورت می گیرد که هنوز هم آتش باری بر 
بخش هایی از مناطق مرزی کشور در شرق و جنوب ادامه دارد و به گمان غالب، 
این آتش باری ها به گونۀ سیستماتیک از آن سوی مرز صورت می گیرد. مقام های 
محلی در کنر و نورستان همواره تأیید کرده اند که شبه نظامیان پاکستانی، مسووِل 
این حمالت هستند. آیا سفر آقای کرزی به پاکستان، عماًل چشم پوشی بر 
این گونه حمالت و عدم همکاری پاکستان در تأمین امنیت در افغانستان نیست؟
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رییس جمهوری ونزویال دولت امریکا را به تالش برای آغاز جنگ 
جهانی سوم و تقسیم سوریه متهم کرد.

نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزویال اعالم کرد : دولت امریکا 
تالش می کند تا جنگ جهانی دیگری راه بیندازد.

وی ضمن اعالم مخالفت با دخالت های امریکا در سوریه خاطرنشان 
کرد: امریکا هدفش از این اقدام تقسیم سوریه به چهار بخش است.

جهانی  جنگ  می خواهد  امریکا  می رسد  نظر  به  داد:  ادامه  مادورو 
گسترده ای آغاز کند و به جهان عرب و سوریه اعمال فشار کند.

سوریه  دولت  امروز  جهان  سراسر  رسانه های  داشت:  عنوان  وی 
ما در حال حاضر  باید بگویم که  داده اند و  قرار  اتهام  را در مظان 
شاهد جنگ گسترده علیه سوریه هستیم اما اعالم می کنم که ما هرگز 

سوریه را رها نخواهیم کرد.
اصلی  عوامل  از  یکی  کرد: سوریه  تاکید  ونزویال  رییس جمهوری 
حمالت  و  استعمار  هدف  امروز  که  است  عرب  جهان  در  ثبات 

مغرضانه رسانه ها قرار گرفته است.
وی در پایان مخالفت خود را با استفاده از سالح های شیمیایی در هر 
جای جهان اعالم کرده و به خانواده های قربانیان حمالت شیمیایی 

اخیر در اطراف دمشق تسلیت گفت.

دغدغه هـای ملک عبداهلل
قدرت  از  ترس  مصر،  نظامیان  سوریه،  ایران، 
و  فکر  اینها  منطقه؛  در  اخوان المسلمین  گرفتن 
خیاالتی است که ملک عبداهلل را به خود مشغول 
داشته و ریاض را در خط مقدم دیپلماسی منطقه 

قرار داده است.
عربستان سعودی نقش مهمی را در آزادسازی 
قصد  حال  و  داشت  زندان  از  مبارک  حسنی 
دارد مدیریت بحران سوریه را در دست بگیرد. 
صحنۀ  در  سعودی  عربستان  فعالیت های  این 
دیپلماتیک بیش از همه وسیله یی برای محافظت 
از خود در مقابل دو رقیب یعنی ایران و اخوان 

المسلمین است.
در  مصر  نظامیان  از  صراحتًا  عربستان  پادشاه 
حمایت  »تروریسم«  خودش{  گفتۀ  مقابل}به 
می دهد  قول  کشور  این  خارجۀ  وزیر  می کند. 
به  اروپا  و  امریکا  کمک های  قطع  صورت  در 
را  مصر  به  کمک  کشورش  مصر،  رژیم جدید 
با والدیمیر  تقبل کند. وزیر اطالعات عربستان 
راهکاری  تا  می کند  مذاکره  و  مالقات  پوتین 
برای بحران سوریه بیابد؛ هیچگاه عربستان را تا 
این اندازه محتاط و فعال و پرجنب و جوش در 

صحنۀ بین الملل ندیده بودیم.
پادشاهی عربستان از جنگل وحشی خود خارج 
شده است. مسوولیت های آن ناشی از مالحظاتی 
عربستان  نظر  از  می شود؛  تعیین  ریاض  در  که 
امریکای  مقابل  در  که  است  ضروری  سعودی 
مردد و دودل عربستان سعودی وارد عمل شود؛ 
سوریه  شورشیان  تجهیز  در  که  امریکایی هایی 
دیر وارد عمل شدند و در مقابل ایران هسته یی 
که  است  خیاالتی  و  فکر  اینها  می کنند؛  تعلل 

ملک عبداهلل را به خود مشغول داشته است و عربستان را 
در خط مقدم قرار داده است.

بر کسی پوشیده نیست که حمایت امریکا از انقالب های 
بهار عربی رنجش عربستان سعودی را به همراه داشت. 
چگونه  اوباما  که  بفهمد  نمی تواند  هنوز  عبداهلل  ملک 
قربانیان  مصر؛  در  مبارک  حسنی  و  تونس  در  علی  بن 
سعودی ها  که  زمانی  کرد؛  رها  را  مردمی  انقالب های 
اخوانی  رییس جمهور  با  را  عادی  روابط  اوباما  دیدند 

مصر برقرار کرد، این خشم و ناراحتی سر ریز شد.
  عربستان و تهدیدات داخلی

با  و  پذیرفت  را  علی  بن  کشورش  در  عبداهلل  ملک 
حمایت خود از نظامیان مصری که مرسی را به سقوط 

کشاندند، تالش زیادی برای آزادسازی مبارک و تخفیف 
مجازات وی صورت داد.

برای ریاض؛ افتادن مصر به عنوان قلب جهان عرب در 
دست اخوان المسلمین غیرقابل پذیرش بود. اخوانی ها 
نیز  آنها  هستند؛  خطرناکی  دشمنان  عبداهلل  ملک  برای 
پارلمانی  قالب سیستمی  در  اما  اسالمی  داعی حکومتی 
هستند. به عالوه اخوان المسلمین در همۀ کشورها اعم 
از سوریه و مصر از سوی امیرنشین ثروتمند قطر- رقیب 
حمایت  عربی-اسالمی-  جهان  در  سعودی  عربستان 

می شوند.
عربستان  در  اندازه ای  تا  اخوانی ها  اینکه  خصوص  به 
سعودی نیز حضور دارند. اخوانی های سعودی با ترکیب 
شدت  به  که  سیاسی  اسالمگرایی  و  بومی  بنیادگرایی 

گرفته  شکل  است،  عربستان  پادشاهی  منتقد 
اند.

در  که  جریان  این  محبوب  بسیار  واعظان 
به  مشروط  سپس  و  زندانی   ۱99۰ سال های 
ساکت ماندن آزاد شدند؛ امروز بار دیگر در 
دارند.  قرار  این کشور  باز  اپوزیسیون  ردیف 
یکی از مشهورترین آنها سلمان العوده است 
که در صفحۀ تویتر خود هزاران طرفدار دارد 
و  است  اسالمی  جدید  دموکراسی  مدعی  و 
در حال حاضر نمی تواند کشور را ترک کند.

آنهم  لیبرال ها  از  خوشی  دل  عبداهلل  ملک 
نسخۀ سعودی انقالبی ندارد؛ از همان جنس 
انقالبیونی که روسای جمهور تونس و مصر را 
سرنگون کردند. دولت تاکنون شمار زیادی از 
فعاالن حقوق بشر که در سایت های اینترنتی 
کرده  دستگیر  را  هستند  فعال  خیابان ها  یا  و 
است. به عالوه پادشاهی سعودی در معرض 
القاعده - که توسط  تهدید برخی جهادگران 

بن الدن پایه گذاری شد- نیز هست.
از طرفی ملک عبداهلل باید با اقلیتی شیعی که 
بخش های  در  آنهم  کشور-  در  گاهی  از  هر 
مقابله  نیز  می کنند  ایجاد  ناآرامی  خیز  نفت 
کند؛ شیعیانی که نگرانی های سعودی از وزن 
و جایگاه ایران هسته یی در منطقه را تشدید 
برای  میان  این  اینکه در  به خصوص  می کند 
ایران  متحدان  از  یکی  سوریه  سعودی ها، 

است.
دارد؛ حضور  نگرانی مهمتری هم  اما ریاض 
اسد  بشار  مخالف  المسلمین  اخوان  اعضای 
در سوریه: در واقع به دلیل همین نگرانی بود 
که عربستان سعودی برای ایجاد توازن در ترکیب ائتالف 
بیش  سیاسی-  مخالفان  اصلی  تشکیالت  سوریه-  ملی 
اخوان المسلمین  مخالف  الئیک  اعضای  از  نفر   ۵۰ از 
برای  را  راه  نهایت  در  که  کرد  تشکیالت  این  وارد  را 
انتخاب یکی از دوستان آنها-احمد جربا- به ریاست این 
تشکیالت هموار کرد. البته عربستان سعودی با انتخاب 
گروههای سلفی که مخالف دیدگاه اسالم سیاسِی مدنظِر 
نظامی  تجهیز  را  مخالفان  نیز  هستند  المسلمین  اخوان 
سازمان  رییس  سلطان،  بن  بندر  شاهزاده  می کند.  هم 
اطالعات عربستان در 3۱ جوالی به روسیه رفته بود تا 
با رایزنی با والدیمیر پوتین راهکاری برای بحران سوریه 
بیابد؛ مذاکره ای که از نظر سعودی ها برابر و همطراز بود.

رییس جمهور ونزویال:
امریکا به دنبال جنگ 

جهانی سوم است

موتورسواری بدون گواهینامۀ 
خانم رییس  جمهور!

سوریه اجازة بازرسی از محل حملۀ 
شیمیایی در حومۀ دمشق را داد

وزیر دفاع امریکا: 
در حال بررسی پاسخ به سوریه 

هستیم

اردوغان:
نمی دانم چرا امریکا به جای 
اسراییل پاسخ مرا می دهد!

به  یکشنبه  روز  امریکا  دفاع  وزیر 
سفر  مالیزیا  به  وی  با  که  خبرنگارانی 
امریکا  احتمالی  واکنش  به  می کردند 
از  سوریه  »استفاده  ادعای  به  نسبت 
و  نکرد  اشاره یی  شیمیایی«  سالح های 
همچنان  واشنگتن  دولت  گفت:  تنها 
را  مرگبار  حمله  به  مربوط  اطالعات 

بررسی می کند.
اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
چاک هاگل، وزیر دفاع امریکا در پاسخ 
مسأله  واشنگتن  برای  که  این سوال  به 
حمله به سوریه مطرح است یا زمان آن 

گفت: هنگامی که اطالعات بیشتری در دست دشته باشیم، این پاسخ واضح تر خواهد بود.
مالیزیایی خود در نخستین  الدین حسین، همتای  با هشام  از دیدار  امریکا پس  وزیر دفاع 
روز از سفر یک هفته یی اش به جنوب شرق آسیا به تالش های امریکا برای افزایش تمرکز و 

حضورش در منطقه آسیا اقیانوسیه اشاره کرد.
درحالی که هاگل تالش دارد وقت بیشتری در آسیا و اقیانوسیه صرف کند، اما ظاهراً بحران 
سوریه به دغدغه یی جدی برای وی و مسووالن کاخ سفید تبدیل شده است. هاگل روز شنبه 
در کواالالمپور از طریق ویدیو کنفرانس در نشست کاخ سفید با موضوع سوریه شرکت کرد.

وزیر دفاع امریکا در پاسخ به این سوال که گزینه های نظامی امریکا در رابطه با سوریه چیست 
گفت: باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در حال بررسی تمام گزینه های احتمالی است. 
خطرات و پیامدهای بسیاری برای اجرایی شدن یا نشدن هر گزینه  از سوی امریکا وجود دارد. 
شما باید تمامی جوانب و پیامدهای انجام یا عدم انجام یک واکنش را بررسی کنید. بنابراین 

تمامی ارزیابی ها در حال انجام است.
وی ادامه داد: اوباما در حال بررسی عوامل مختلفی است. این عوامل شامل ارزیابی اطالعاتی 
مربوط به حمله شیمیایی به غیرنظامیان در سوریه و همچنین مسائل قانونی وموضوع حمایت 

بین المللی از هرگونه واکنش نظامی است.
هاگل در عین حال تاکید کرد که ارتش امریکا کاماًل آماده انجام عملیات نظامی علیه سوریه 

است و در این زمینه همه چیز به دستور اوباما بستگی دارد.

روز  که  است  گفته  وزرای خود  از  یکی  به  برازیل  رییس جمهوری 
موتورسیکلت  بر  سوار  محافظانش  چشم  از  دور  به  اگست  چهارم 
شده و درخیابان های شهر برزیلیا به شکل یک فرد ناشناس گشت زنی 

کرده است.
صورت  درحالی  برزیل  رییس جمهوری  روسف،  دیلما  اقدام  این 
گرفت که به گزارش رسانه های برازیل، وی گواهینامه موتورسواری 

ندارد.
گرچه گفته شده که رییس جمهوری برازیل بدون حضور محافظانش 
گروهی  که  کرده اند  اعالم  رسانه ها  اما  کرده،  موتورسواری  به  اقدام 
از دور  لباس غیررسمی در زمان موتورسواری  از محافظان وی در 

مراقب او بوده اند.
از  پس  هفته  دو  درست  روسف  اقدام  این  داد،  گزارش  نیوز  یورو 
در  نقل  و  حمل  و  سوخت  بهای  افزایش  به  گسترده  اعتراض های 

برازیل صورت گرفت.
گزارش ها حاکی از آنست که طی چند ماه اخیر و با وجود شرایط 
برزیل  رییس جمهوری  محبوبیت  میزان  کشور،  این  در  اقتصادی  بد 
 ۵۴ از  بیش  جون  ماه  در  وی  محبوبیت  میزان  است.  یافته  افزایش 

درصد گزارش شده است.

سازمان  بازرسی  تیم  به  است  گفته  بیانیه یی  انتشار  با  سوریه  دولت 
ملل متحد اجازه می دهد از محلی در حومه دمشق که گفته می شود 

چهارشنبه گذشته هدف حمله شیمیایی قرار گرفت، بازرسی کنند.
این بیانیه در تلویزیون دولتی سوریه قرائت شده است.

یک مقام ارشد کاخ سفید گفته است به اعتقاد امریکا، در این مورد 
که دولت سوریه هفته گذشته از سالح شیمیایی استفاده نکرده باشد، 

تردید بسیار اندکی وجود دارد.
امریکا  نتیجه گیری  این مقام کاخ سفید گفت  به گزارش بی.بی.سی 
بر اساس گزارش های مربوط به تعداد قربانیان، عالئم حمله شیمیایی 

بر بدن افراد کشته شده یا مجروح و اظهارات شاهدان عینی است.

در  ترکیه  نخست وزیر 
کاخ  اخیر  انتقاد  به  واکنش 
درخصوص  وی  از  سفید 
صهیونیستی  رژیم  دخالت 
در کودتای نظامی در مصر 
امریکا  چرا  نمی دانم  گفت: 
واکنش  اسراییل  جای  به 

نشان داده است.
تودی  روزنامه  نوشته  به 
زمان، رجب طیب اردوغان، 
گفت:  ترکیه  نخست وزیر 
اینها  شده اید  متوجه  آیا 

همان کسانی هستند که می گویند دموکراسی در صندوق های رای نیست؟ صندوق 
رای زمانی مورد توجه است که آرا مطابق میلشان باشد. زمانی که درباره کودتای 
نظامی در مصر و دخالت اسراییل در این امر سخن به میان  آوردم، کاخ سفید نسبت 
ناراحتم چرا که کاخ سفید طرف  این مساله  از  اظهاراتم واکنش نشان داد. من  به 

صحبت من نبود و اسراییل باید به صحبت های من واکنش نشان می داد.
اردوغان که یکی از منتقدان سرسخت کودتای نظامی در مصر و خلع محمد مرسی، 
رییس  جمهوری این کشور است، اسراییل را به دست داشتن در این کودتا متهم 

کرده و گفته است که دولت آنکارا شواهدی در این باره دارد.
بود: چه  گفته  توسعه  و  اعضای حزب حاکم عدالت  در جمع  ترکیه  نخست وزیر 
باز  مردم  رای  به  کشور  این  در  دموکراسی  گفت؟  مصر  درباره  می توان  چیزی 
نمی گردد. چه کسی در این کودتا دست دارد؟ اسراییل، ما شواهدی از این مساله در 
دست داریم. شواهدی که اردوغان از آنها سخن به میان آورده نشست وزیر عدلیۀ 
اسراییل با یک فرد ناشناس در سال ۲۰۱۱ در فرانسه است که در آن اعالم شده 
اخوان المسلمین در صورت پیروزی در انتخابات مصر در قدرت باقی نخواهد ماند.
سوی  از  نظر  اظهار  این  شدت  به  ما  گفت:  سفید  کاخ  سخنگوی  ارنست،  جاش 
در  اخیر  رویدادهای  مسئول  اسراییل  اینکه  بر فرض  می کنیم.  را محکوم  اردوغان 

مصر هم که باشد، اظهارات اردوغان خصمانه، نادرست و بی پایه و اساس هستند.

پی یر پری یر/ فيگارو  -  خبرآنالین/ برگردان: زهرا خدایی        
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بخش دوم و پایانی

روش های نگه داری مطمیِن 
اطالعات خانواده گی در ابزارهای 

نوینِ ارتباطی
با  و  کند  تعریف  جداگانه   Account یک  خود  برای  می تواند  کس  هر 
وارد کردن کلمۀ رمز Log خود وارد کمپیوتر شود تا اطالعات ذخیره شدۀ 
خود قابل دسترسی توسط دیگر کاربران نباشد. اگر می خواهید برای خود 
Account جداگانه درست کنید، به قسمت Control Panel بروید و 
روی عالمت User Accounts کلیک کنید و دستورالعمل الزم را گام به 
گام اجرا کنید. از آن پس، می توانید با کلمۀ رمز Log خود وارد کمپیوتر 

شوید. 
چنان چه از نسخۀ خانه گی ویندوز ایکس پی استفاده می کنید، همین کار با 
اندکی تفاوت قابل انجام است. باز روی پوشۀ راست کلیک کنید و موس 
را روی Properties ببرید و بزنید. در باالی صفحه یی که ظاهر می شود، 
 Make thisکلیک کنید. در مربع خالی که کنار جمله Sharing روی کلمۀ
folder private قرار دارد، با موس عالمت بگذارید. در پایان در پایین 
باز کردن مجدد پوشه، مستلزم وارد کردن  بزنید. حاال   OK صفحه روی 

کلمۀ رمز Log شماست. 

  نرم افزارهای رمزساز
نرم افزارهای  از  استفاده  اطالعات،  از  حفاظت  برای  دیگر  کلی  راه  یک 
رمزسازی است. برخی از این نرم افزارها به صورت رایگان در انترنت قابل 

دسترسی است و برخی دیگر را باید خرید. 
  چند نکتۀ ضروری برای مراقبت از اطالعات شخصی 

چیزی به اسم حفاظت صددرصد وجود ندارد. به همان تعداد که برنامه ها و 
قابلیت هایی برای ایمن سازی فایل ها و پوشه ها وجود دارد، به همان تعداد 
نیز دستورالعمل برای کشف کلمات رمز وجود دارد. اما روش هایی که در 
این جا گفته شد، اطالعات شما را از گزند بیشتر تالش ها برای دست برد 
حفظ می کند. اما اگر اطالعات مورد نظر واقعًا اهمیت حیاتی دارد، استفاده 

از برنامه های تجارِی شناخته شده پیشنهاد می شود. 
۱ـ با وجودی که فایل ها و پوشه ها به این شکل حفاظت می شوند، این بدان 
معنا نیست که آن ها قابل حذف کردن نباشند، هر چند که برخی برنامه های 

ایمن سازی جلِو حذف فایل یا پوشۀ رمزدار را می گیرد. 
۲ـ اگر کلمۀ رمز را فراموش کنید، تمام اطالعات از بین می رود، مگر آن که 
حاضر باشید پولی را به افراد وارد بدهید تا قفل آن را بشکنند. باید در حفظ 
کلمۀ رمز دقت زیادی کنید. در مورد استفاده از کلمات رمز نیز باید چند 

مالحظه را درنظر بگیرید. 
عواقب  می تواند  حیاتی،  اطالعات  از  ناقص  یا  سهل انگارانه  مراقبت 
جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. هرگز اهمیت ایمن سازی اطالعات در 

کمپیوتر را دست کم نگیرید. 
در صورت توجه به تدابیر امنیتی که در این جا برشمرده شد، می توانید با 
اطمینان قابل قبولی، انواع اطالعات مکتوب و تصویرِی خود را در کمپیوتر 
و  بیم  دچار  آن ها  به  دیگران  دست برد  امکان  از  آن که  بدون  کنید  ذخیره 
هراس باشید. این گونه، لذت استفاده از دستاوردهای فناورِی جدید را حس 

خواهید کرد. 

گرفته شده از: باشگاه اندیشـه

          شادی محمدی

پدید  تحولی  غرب  در  جدید  عصر  آغاز 
تأثیرگذارترین حوادث  از  آورد که بی شک 
ناشی  تغییرات  می شود.  محسوب  دوران 
و  زنده گی  روند  در  تنها  نه  رنسانس  از 
تفکرات  بر  بلکه  تکنولوژی،  پیشرفت های 
شگرف  تأثیری  نیز  زمان  مردم  عقاید  و 
داشت. مسیحیت نیز که دین رایج در غرب 
به حساب می آمد، از این تغییرات بی نصیب 

نماند.
و  مسیحیت  از  پیروی  دوران،  آن  از  قبل 
بی هیچ چون  عقاید گذشته گان  از  حفاظت 
با  اما  بود.  کلیسا  مهم  اهداف  از  و چرایی، 

به ویژه  و  افراد  تفکر  داد،  رخ  که  اتفاقاتی 
شد  تحول  دچار  چنان  پروتستان  علمای 
تردید  دچار  مسیحیت  حقانیت  در  حتا  که 
شدند. هرچند در این بین عده یی هم چنان 
بر سنت ها پای بند بوده و در برابر تفکراتی 
مقاومت  بود  کرده  نفوذ  مردم  فکر  در  که 
که  توفانی  این  وجود  با  ولی  می کردند، 
چنان  بود،  کرده  ایجاد  جدید  وضعیت 
استوار و سریع پیش می رفت که حتا علمای 

کاتولیک هم قادر به کنترل آن نبودند.
پرسش ها  جدید  افکار  که  نگذشت  چندی 
که  کرد  ایجاد  مردم  بین  در  را  ابهاماتی  و 
نه تنها غیر دینی بلکه ضد دینی بودند. در 
ابتدای قرن ۱9 متفکرانی ابراز وجود کردند 
ادامۀ  به  و  بوده  پروتستان  آنان  بیشتر  که 
آنان  رأس  در  می کردند.  کمک  روند  این 
او  نهاد.  بنا  را  که عصر جدید  بود  دکارت 
در دیدگاه خود نسبت به خدا، جهان، انسان 
و  زمان  آن  در  بحث  مورد  مسایل  دیگر  و 
به خصوص در فلسفه دگرگونی ایجاد کرد، 
مهم  اکثر فالسفۀ  او  از  که پس  به گونه یی 

مانند کانت پروتستان بودند.
انسان آن زمان برای رفع تردیدی که دکارت 
عقایدی  نوع  هر  از  بود،  داده  رواج  را  آن 
غلط  افکار  پذیرای  حتا  و  می کرد  استقبال 
ارایه  زمان  آن  در  که  بود  گمراه کننده یی  و 
می شد. این روند تا جایی پیش رفت که حتا 
مسیحیت به خطر افتاد و این امر سبب شد 
یعنی  ـ  لئوی سیزدهم در سال ۱۸۷۸  پاپ 

زمانی که این طرز فکر و انحرافات ناشی از 
آن کاماًل در جامعۀ آن دوران جای خود را 
باز کرده بود ـ در مقابل آن موضع گرفت. 
برابر  در  جامعه  حفظ  برای  راه  بهترین  او 
پیامدهای عصر جدید را در آن می دید که 
به آموختن فلسفۀ حقیقی بپردازند و عرصه 
این چنین  که  باطل  فلسفۀ  ورود  برای  را 

مسیحیت را تهدید می کرد، تنگ کنند.
از مهم ترین مباحثی که در آن دوره به شدت 
بود.  خداوند  وجود  انکار  شد،  مطرح 
در  هم  و  نظری  فلسفۀ  در  هم  مسأله  این 
فلسفۀ عملی راه یافته بود. در فلسفۀ نظری 
اصالت  به  یا  که  داشتند  قرار  فیلسوفانی 
بودند.  معتقد  عقل  اصالت  به  یا  و  طبیعت 

می نگریستند،  طبیعت  به  که  آنان  واقع  در 
حقیقت را تنها با نظام طبیعت و جهان و در 
نتیجه عاری از هر بعد ماورایی هم چون خدا 
تفسیر می کردند. عقل گرایان نیز اعتبار را به 
عقل انسان می دانند که نیازی به هیچ عالم 
فوق بشری ندارد و این گونه جایگاه وحی 

را در هدایت انسان و دست رسی به حقایق 
نادیده گرفتند.

از طرفی، تفکر مبتنی بر حذف خداوند از 
زنده گی، در فلسفۀ عملی نیز وارد شد. این 
است،  سیاست  و  اخالق  شامل  که  دیدگاه 
که  همان طور  شد.  شناخته  لیبرالیسم  نام  با 
پاپ لئو نیز بیان می کرد، این دسته پیرو هیچ 
را  آن  خودشان  این که  مگر  نبودند  قانونی 
وضع کرده باشند. در این صورت اعتقاد به 
و  طبیعت گرایان  مانند  الهی  قوانین  و  خدا 
عقلی مذهبان در این دیدگاه جایی نداشت. 
با وجود بحرانی که علیه دین، مسیحیت و 
اصول  تعالیم  به  نیاز  بود،  آمده  پدید  خدا 

احساس  بیشتر  روز  به  روز  الهیات  صحیح 
تنها  پاپ  می شد و همان گونه که ذکر شد، 
روش کارآمد در رفع این بحران را در تعالیم 

فلسفی می دانست.
فلسفۀ نجات بخش از نظر پاپ، برگرفته از 
دین و عقل به صورت هماهنگ بود. نه دین 
به تنهایی قادر بود بشر را به حقیقت برساند، 
که  می پنداشت  این گونه  او  مطلق.  عقل  نه 
همان  عقل،  با  همراهی  در  مسیحیت 
فلسفه یی را ایجاد می کند که انتشار آن، راه 
هدایت انسان ها را به سوی حقیقت روشن 
پاپ  نظر  آموزه هایی که مورد  خواهد کرد. 
لئو بود، در تعالیم توماس اکویینی نهفته بود.
بسیار  دقت  با  اکویینی،  توماس  قدیس 
آثار  و  آراء  بررسی  و  جمع آوری  در  سعی 
آن جا  تا  بود.  کرده  خود  از  پیش  متفکران 
که می توان گفت از تمامی دیدگاه های مهم 
قبل از خود چه در دین و حکمت و چه در 
عقل و اندیشه آگاه بود. در نهایت نیز موفق 
به بیان نظرات خود بر اساس افکار علمای 
زمینه های  تمامی  در  او  آثار  شد.  برجسته 
تالش های  نشانۀ  فلسفی،  و  اخالقی  دینی، 
بی دریِغ او در زمینۀ حفظ مسیحیت و فلسفۀ 

صحیح است.
سنت های  احیای  موجب  آن چه  این رو  از 
و  سیاسی  و  اجتماعی  هدایت  و  گذشته 
مانند  که  بود  روشی  بود،  مردم  اخالقی 
روش توماس اکویینی جامع و به حق باشد. 
که  برداشت  قدم  راهی  در  پاپ  آن پس  از 
بر اساس فلسفۀ توماس اکویینی و در واقع 
بر پایۀ مسیحیت، صحیح باشد. در این راه 
علمای کاتولیک که بیش از پیش نسبت به 
مسایل عصر جدید و به خصوص انحرافات 
ناشی از آن آگاه شده بودند، به او پیوستند. 
پیدایش  به  منجر  نهایت  در  حرکت  این 
فلسفۀ تومایی نو )Neo Thomism( شد 
قرن  اواخر  در  بود.  مسیحیت  بر  منطبق  که 
راه  کلیساها  به  نگرش  این  که  بود  نوزدهم 
یافت و فلسفۀ رسمی کلیسای کاتولیک شد.
چندی نگذشت که این تفکرات در بین غیر 
به  ایتالیا،  بر  عالوه  و  شد  رایج  کاتولیک ها 
نفوذ  هم  فرانسه  جمله  از  دیگر  کشورهای 
کرد. حتا بعد از جنگ جهانی اول، به محافلی 
خارج از کلیسا هم کشیده شد و امروزه در 
کانادا و امریکا از جایگاه ویژه یی برخوردار 
شاید  اکویینی  توماس  فلسفۀ  انتشار  است. 

هم چون  افرادی  مدیون  همه  از  بیشتر 
رژینال  امبروزگاردی)۱93۱ـ۱۸۵9(، 
مارتین  و  الگرانژ)۱9۶۴ـ۱۸۷۷(  گاریگو 
البته در رأس  باشد.  گرابمان)۱9۴9ـ۱۸۷۵( 
کاپلستون)۱99۴ـ۱9۰۷(،  فردریک  آنان 
اتین  و  ماریتن)۱9۷3ـ۱۸۸۲(  ژاک 
هر  که  دارند  قرار  ژیلسون)۱9۷۸ـ۱۸۸۴( 
الهیات  و  دین  فلسفۀ  در  ایشان  از  کدام 
به شدت تأثیرگذار بوده اند و این خود دلیل 
احیای  در  اکویینی  توماس  فلسفۀ  اهمیت 
از  غرب  نسبِی  نجات  و  مسیحیت  فلسفۀ 

دین گریزی می باشد.

فلسفۀ نجات بخش از نظر پاپ، برگرفته از دین و عقل به صورت 
هماهنگ بود. نه دین به تنهایی قادر بود بشر را به حقیقت برساند، 
نه عقل مطلق. او این گونه می پنداشت که مسیحیت در همراهی 
با عقل، همان فلسفه یی را ایجاد می کند که انتشار آن، راه هدایت 
انسان ها را به سوی حقیقت روشن خواهد کرد. آموزه هایی که مورد 
نظر پاپ لئو بود، در تعالیم توماس اکویینی نهفته بود

بحران دینی در غرب و 
فلسـفة نو



در استودیویش در جنگل های بلندورف، حوالی شهر لوبک 
در کناره های بالتیک، گونترگراس جنجال هایی را که بر سِر 
کتاب داستانی خاطراتش به نام »پوست کردن پیاز« به پا شد، 
به خاطر می آورد. چهار سال پیش، در این کتاب عنوان کرد در 
نوجوانی و در ماه های پایانی جنگ جهانی دوم، برای خدمت 
در نیروهای اس اس احضار شده بود. با عنوان این مطلب، در 
نیم قرن حرفۀ پُر از جاروجنجالش، جرقۀ بزرگ ترین جنجال 
را زد. »دیگر به آن عادت کرده ام. کار من گاهی ـ حداقل در 
آلمان ـ باعث رنجش گروه ها می شود. همیشه این پرسش در 
برابرم قرار می گیرد که آیا باید پوستم را کلفت کنم و به روی 
خودم نیاورم، یا بگذارم زخمی شوم؟ قبول کرده ام که زخم 
بردارم؛ چرا که اگر پوستم کلفت شود، چیزهای دیگری هم 

هستند که دیگر احساس نمی کنم.« 
طبل حلبی )۱9۵9(، نخستین رمانش که به رمانی پُرفروش 
بدل شد، از سوی برخی متهم به پورنوگرافی کفرگویانه و در 
کشورهای دیکتاتوری، از بلوک شرق گرفته تا هسپانیه، ممنوع 
منتقدان مورد  اعالم شد. رمان دیگرش »خیلی دور« توسط 
حمله قرار گرفت و این حمالت، تنها به دلیل انتقادهای او در 
مورد به هم پیوستن دوبارۀ آلمان غربی و شرقی نبود. ماجرای 
دورۀ خدمِت او در اس اس در سال ۲۰۰۶ در نشریات آلمان 
به عنوان خبری بهت آور بروز کرد، گرچه او می گوید »بعداً 
معلوم شد که خود من در دهۀ ۶۰ راجع به آن حرف زده 
بودم. در آن زمان کسی در مورد این موضوع هیجان زده نشده 
اقتصادی«  »معجزۀ  میانه  در  که  بود  دوره یی  زمان،  آن  بود.« 
آلمان، به گذشته پشت می شد و فراموشی این دوران، مورد 
تهاجم گراس و نویسنده گانی دیگر نظیر  هاینریش بل، هانس 
ماگنوس انزنسبرگر و مارتین والسر قرار می گرفت، تا این که 
سال  دانشجویی  تظاهرات  و  آشویتس  محاکمه های  با  آرا 

۱9۶۸ تغییر جهت داد. 
گراس در کتاب پوست کردن پیاز می نویسد، با این حال برای 
چندین دهه نخواست به عضویت در ارتش اس اس اعتراف 
کند. او همیشه اعالم داشته که عضو ارتش جوانان هیتلر بوده، 
و در سن ۱۵ساله گی داوطلب حضور در لشگر زیردریایی و 
سپس رد صالحیت شده، و در ۱۶ساله گی توپچی تانک شده 
و پیش از زخمی  شدنش، هرگز یک توپ هم شلیک نکرده. 
از »نسل بچه مدرسه یی ها« که  به عنوان فردی  این حال،  با 
بار جنایاتی را بر دوش داشته که تنها پس از اسارت توسط 
امریکایی ها به آن ها واقف شده، می نویسد: »چیزی را که با 
روی  از  جنگ،  از  پس  بودم،  جوانی  پذیرفته  ابلهانۀ  غرور 
احساس شرمی دایم، می خواستم پنهان کنم.« این که ۶۰ سال 
طول کشید تا گراس عضویتش در اس اس را در اثرش بیان 
کند، می تواند دشواری این کار را بنمایاند. همان طور که در 
اما  آمد،  کنار  با گذشته هرگز نمی توان  این کتاب می گوید، 
همواره در جدالی همیشه گی با وظیفه شناسی و گناهی که تنها 

در رویاها آرام می گیرد، باز می گردد.
گونترگراس با مایا جگی نویسندۀ روزنامۀ انگلیسی گاردین 
صحبت می کند: »شاید به وقتش، کشور شما به جنایت های 
ندارد  حق  کشوری  هیچ  بیندیشد.  مستعمراتی اش   دوران 
باید  کس  هر  رود.  نشانه  آلمان  طرف  به  تنها  را  انگشتش 

کثیف کاری خودش را تمیز کند.«
در پاسخ به این پرسش که آیا باید به گونه یی دیگر با این 
را  خاطراتم  »باید  می گوید:  گراس  می شد،  روبه رو  مساله 
زودتر می نوشتم. این طوری که االن هست، انگار دارم اعتراف 
من  است.  غلط  مقایسه های  از  پر  اعترافات  این  و  می کنم 
داوطلب عضویت در اس اس نشده بودم، بلکه همانند هزاران 
نوجوان هم سن وسالم، به خدمت فراخوانده شدم. یک نوجوان 
جنایت کار  واحد  یک  اس اس  نمی دانستم  که  بودم  ۱۷ساله 
است. تصور می کردم واحدی عالی رتبه است.« برای گراس، 
باورهای بی چون وچرای نوجوانی اش، از خدمتش در اس اس 
قابل توجه تر است. باورهایی که مسوولیت شان را می پذیرد 
و  مقاالت  نمایش نامه،  شعر،  داستان،  در  را  زنده گی اش  و 
داشتم  تعلق  نسلی  به  »من  است.  کرده  آن  خاطرات صرف 
که در دوران سوسیالیسم ملی رشد کرد، کور و گمراه شده 
بود، و به خودش اجازه داده بود که گمراه شود. بعد از سال 
۱9۴۵ که بسیاری از مردم نادم از گذشته، به نهضت مقاومت 
آلمان روی می آوردند، من تا آخرین لحظه مخالفت کردم و 
مثل یک احمق به پیروزی نهایی معتقد بودم. وقتی آلمان ها 
اعالن شکست کردند، داغان شده بودم. هیچ وقت این را پنهان 
نکردم. هر کاری که پس از آن زمان انجام دادم، فراستی است 

که در سال های پس از جنگ به دست آورده ام.«
 گرچه »رسوایی گراس« موجب حمله به اخالق گرایی او شد، 
او هرگز قبای »وجدان آلمان« را نپوشید: »یک فرد نمی تواند 
وجدان یک کشور باشد. این احمقانه است.« در مقابل اتهام 
ریاکاری برای مورد حمله قرار دادن سوابق جنگی دیگران 
نامزدی  برای  را  کیسینجر  جرج  کورت  »وقتی  می گوید: 
پست صدراعظمی اش مورد انتقاد قرار دادم، در مورد مردی 

دوران  در  که  می زدم  حرف 
نازی، مقامی بلندپایه در بخش 
بچه یی  او  داشت.  تبلیغات 

۱۷ساله نبود.«
عمر  یک  که  فردی  عنوان  به 
بوده  دموکرات  سوسیالیست 
هنوز  اما  می کنم  )»نقدشان 
این  گراس  هستم«(،  طرف شان 
انگیزه یی  دارای  را  هیاهوها 
سیاسی می داند. »این جنجال ها 
ببندد.  مرا  دهن  بود  قرار 
هنوز  نبود.  کارساز  حربۀ شان 

هم حرف هایم را می زنم.«
به این جنجال ها، در نمایشگاهی 
موزیم  گونترگراس،  خانۀ  در 
است.  شده  پرداخته  لوبک 
چاپی،  آثار  نمایشگاه  این  در 
قرن  مجسمه یی  و  آب رنگی 
پانزدهم توسط این برندۀ جایزۀ 
خانۀ  می شود.  نگه داری  نوبل 
 ۲۰۰۲ سال  در  گونترگراس، 
نزدیکی  در  دفترش  مکان  در 
آجرهای  با  گوتیک  کلیسایی 
کلیساهای  همانند  سرخ، 
دانتزیگ، زادگاه هانسیتیکی اش 
در  گدانسک  کنونی  )شهر 
است.  شده  تأسیس  لهستان( 
و  گراس  »گونتر  نمایشگاه  در 
لهستان«، از عکسی پرده برداری 

نشان   ۱9۵۸ سال  در  را  او  بازگشت  نخستین  که  می شود 
گرفتِن  آغوش  در  حال  در  گراس  عکس،  این  در  می دهد. 
دامن های  با  کاشوبی  اسالو  یک  او  آناست.  بزرگش  عمۀ 
پُرچین وشکن بود و الهام بخش مفهوم مزرعۀ سیب زمینی ]= 

کچالو[ در معروف ترین رمان گراس شد.
مدتی بعد گراس با رهبر اتحاد، لخ والسا که در سال ۲۰۰۶ 
خواستار بازپس گیری تابعیت افتخاری گدانسک از او شده 
بود، دیدار کرد. گراس می گوید نامه یی به شهردار نوشت و 
این درخواست رد شد. »مردم گدانسک گفتند نه، او متعلق 
به ماست! من هر سال به آن جا می روم. باعث افتخارم است 
که آن ها از من تجلیل می کنند.« در سال ۲۰۰۵، در پنجاهمین 
سالگرد انتشار رمان طبل حلبی، ۱۰ مترجم را به گشت در 
این شهر برد. گراس احساس می کند ترجمۀ انگلیسی این اثر 
توسط برون میچل، جامع تر و وفادارتر به »جمالت کش دار 

و طوالنی« اوست.
کنار خانه یی که با همسرش اوته، یک نوازندۀ ارگ، در آن 
زنده گی می کند، استودیوی گراس قرار دارد. در طبقۀ پایین 
مشغول کار با دستگاه ماشین نویسی اش می شود و در طبقۀ باال 
از نوشته هایش پرینت می گیرد. گراس با سبیل پرپشت و پیپ 
بر دهان، آرام به نظر می رسد و شیطنت آمیز، توامان آلمانی و 
آلمان  الحاق  به  اعتراضاتش  دربارۀ  می زند.  انگلیسی حرف 
شرقی به غربی در سال ۱99۰، به طور نمایشی چهره درهم 
می کشد: »دارید با پیرمردی خشمگین حرف می زنید.« اما با 
خوش مشربی می خندد. ماه آینده با دوستانش هشتادوسومین 
سال تولدش را جشن می گیرد. نظرش راجع به سوال ترس 
از مرگ این است: »نه، هر بهاری که می رسد، مرا شگفت زده 

می کند. در سن وسال من، هر سال یک هدیه است.«
جلد دوم کتاب داستانی خاطرات گراس با نام جعبه، هفتۀ 
آینده توسط نشر هارویل سکر و با ترجمۀ انگلیسی کریشنا 
وینستون چاپ خواهد شد. این کتاب بخشی از سه گانه یی 
است که اتمام آن هفت سال طول کشید. قسمت سومِ آن با 
نام گفتار برادران گریم که خاطرات را با داستان فرهنگ نامۀ 
آلمان  برادران گریم ترکیب کرده است، در ماه آگوست در 

به بازار آمد.
گراس می گوید پوست کردن پیاز، سال های نوجوانی و جوانی 
اوـ  تا انتشار طبل حلبی در سن ۲3ساله گیـ  را دربرمی گیرد، 
در حالی که جعبه »بخش خانوادگی است؛ این که فرزندانم 
چه گونه با پدری که همیشه سرش توی داستان غوطه ور بود، 

سروکار داشتند.«
هر جلد، »حالتی خاطرات گونه« ولی »فرمی داستانی« دارد. 
»از  که  فرزندانی  داد.  تغییر  کتاب ها  در  را  فرزندانش  نام  او 
چهار زن قدرت مند« دارد. چهار تا از ازدواج اولش، دو دختر 
از دو زنی که بین ازدواج هایش با آن ها زنده گی کرد، و دو 
پسرخوانده با اوته. گراس حاال ۱۷ نوه دارد. »همیشه بچه ها 
دور و برم بودند. هیچ وقت سروصداهای شان برایم مزاحمت 
ایجاد نکردند.« با خنده می گوید زن ها بیشتر مزاحم کارش 
بوده اند تا بچه ها، اما برای 3۰ سال با »زنی مستقل زنده گی 

کرده ام که این شکل از تنهایی که به آن نیاز دارم را می پذیرد 
و در واقع اگر دیگر ننویسم، خوشش نمی آید«.

از  که  جادویی،  متعلقات  با  آگفاست  دوربین  یک  »جعبه« 
تالطم های جنگ سالم مانده و نه تنها خاطرات را ثبت کرده، 
بلکه آن چه خواهد آمد را نیز دربر می گیرد. همانند طبل حلبی 
اسکار کوچک اندام، این جعبه استعاره از هنِر اوست. گراس 
آن را به عنوان داستان خیالی می بیند. »داستانی خیالی که برای 
کودکان توضیح می دهد داستان چه گونه در ذهِن من درست 
می شود. ذهن های ما ترتیب ندارند. گذشته، حال و آینده در 
فکر و رویای ما درهم ترکیب می شوند. برای یک نویسنده 

هم همین طور است.« 
گراس متولد ۱9۲۷ است. از خوش اقبالی، در زمانی به دنیا 
آمده که سنش به مشارکت در جنایت های نازی نمی رسید. 
شایسته گی ام  از  نبوده ام،  جنایت ها  این  از  بخشی  »این که 
در  و  داشتند،  خواربارفروشی  مغازه یی  والدینش  نیست.« 
دوران رکود اقتصادی، مادرش وظیفۀ وصول طلب را به او 
واگذار کرده بود. مادرش هم چنین او را در سنگ کاری تشویق 
و  هنری  کالج  سمت  به  را  او  خود  نوبۀ  به  آن هم  که  کرد 
نوشتن سوق داد. »مادرم داستان های من درآوردی و خیالی مرا 

دوست داشت. اما پدرم می خواست مهندس شوم.«
او در ۱۵ساله گی مکتب را ترک کرد تا داوطلب جنگ شود. 
»بیشتر به خاطر این که در مکتب، قهرمانان نظامی الگوهای ما 
بودند؛ و این ترس احمقانه را داشتیم که نکند جنگ زود تمام 
شود. اما شاید به خاطر کمبود فضا در آپارتمان دوخوابۀمان و 

مشاجرات با پدرم بود.« 
طبل حلبی، هجویه یی عجیب وغریب بود از افرادی مانند پدر 
و مادرش که فریفتۀ عقاید نازی ها شده بودند. او می گوید: 
»طبقۀ متوسط خرده پا، حامی سیاسی ندارد. ثروت مندان کاری 
به کارشان ندارند و ایدیولوژی چپی ها مربوط به آن ها نیست. 
صنعت، اولین بخشی بود که هیتلر را تأمین مالی کرد. طبقۀ 
اشراف یا بی اعتنایی کردند، یا به او پیوستند. قدرت کلیساها 
از دست رفت. اما این قشر فراموش شده، تودۀ حامی بود. من 
از چنین پس زمینه یی می آیم و به آن وفادار نیز هستم. هیچ 
چیز نفرت انگیزتر از مردمی نیست که خود را به جای قشر 

مرفه جا می زنند.«
شخصیت او به عنوان یک پناهنده نیز شکل گرفت. »وطن، 
درکش  دادن  دست  از  از  پس  تنها  آدم،  که  است  مفهومی 
می کند. به جبران ناپذیری این فقدان، خیلی زود واقف شدم. 
دلیل نوشتن طبل حلبی، تا حدی، ایستادن جلوی این تصور 
بود که این سرزمین ها را می توان بازپس گرفت. پدر و مادرم 
دروغ های کنراد آدناور را باور کردند. دروغ هایی که می گفت 
»اگر به من رای دهید، به سرزمین سابق تان بازخواهید گشت«.« 
گراس در سال ۱9۷۰، هنگامی که صدر اعظم ویلی برانت به 
عنوان کفارۀ اشتباه، در محلۀ یهودی های ورشو زانو بر زمین 
زد، در کنارش حضور داشت. »او افرادی از استان های از دست 
رفته، همانند من از دانتزیگ، و زیگفرید لنز از پروس شرقی 
را دعوت کرد. این کارش بسیار روحیه بخش بود.« کتاب از 

دفتر خاطرات یک حلزون )۱9۷۲(، مبارزات انتخاباتی گراس 
در طرفداری از برانت برای احتساب پست صدارت اعظمی 
را، با سرنوشت یهودیان دانتزیگ در دهۀ 3۰ پیوند می دهد. 
تغییر موضع او، سبب نزدیکی او به جمعیت پس از جنگ 
گدانسک که متشکل از رانده شده های زیادی از روسیه بود، 
شد. »زادگاه من تقریباً نابود شده بود، اما پناهنده گانی را دیدم 
که احساس مرا درک می کردند. ما می توانستیم از چیزهای از 

دست رفته حرف بزنیم.«
رفته یی  دست  از  چیزهای  به  داستان،  در  می توانست  او 
سیلسی  به  کسی  »دیگر  دهد.  جان  آلمانی  لهجه های  مانند 
حرف نمی زند. پروس شرقی از بین رفته است. این فقدان 
پس  در سخنرانی اش  نیست.«  احیا  قابل  هرگز  وحشت ناک 
از دریافت جایزۀ نوبل یادآور می شود که وظیفه بر این است 
که »زبان آلمانی را از رژۀ آلمانی خارج کنیم«. این که تنها راه 
مقابله با مخالفت آدورنو با شعر پس از آشویتس، این است 
که نوشته ها به »خاطرات بدل شوند«. در حالی که نسل پیش 
زبان  این  به  »نازی ها  داشتند،  صحیح  و  دقیق  زبانی  او،  از 
نمی تواند  »آدم  دارد  اعتقاد  او می گوید  کردند«.  وارد  صدمه 
وجود  با  کند.  سرزنش  شدن  سوءاستفاده  خاطر  به  را  زبان 
زبان  قطع نشدنی،  رابط  مادری ام،  سرزمین  از  بسیار  خشم 

است. می خواستم به عظمت آن بازگردم.«
در پاریس که اولین رمانش را می نوشت، پل سالن شاعر که 
بعداً در سال ۱9۷۰ خودکشی کرد، راهنمایش شد. »او ترجمۀ 
آلمانی رابله را به من معرفی کرد.« چیزهایی که الهام بخش 
او بودند، از داستان های تخیلی برادران گریم و داستان های 
راهزنان هسپانیه یی عربی که »زمانه در آن ها مثل تصاویر در 
آینه های مقعر و دفرم شده نشان داده می شود« بودند تا فیلم 
راشومون آکیرا کوروساوا )»داستان جنایی قرون وسطایی که 
از زوایای مختلف تعریف می شود«(. گراس می گوید »چیزی 

به نام حقیقت وجود ندارد«.
شهروندان  مصیبت های  به  مربوط  تابویی  در  گراس  نهایتاً 
آلمان نفوذ کرد. پس از مرگ مادرش از بیماری سرطان در 
سال ۱9۵۴، گراس فهمید هنگام اشغال دانتزیگ توسط ارتش 
سرخ، »آن طور که از خواهرم درآوردم، مادرم چندین مرتبه 
خودش را حامیانه در مقابل خواهر ۱3ساله ام قرار داد. گرچه 
بیرون بکشم، او چیزی نگفت.  از مادرم چیزی  سعی کردم 
امکان نداشت چیزی بگوید. برای بسیاری از مردم این چنین 

بود. 
گراس تصور کرد پدر و مادرش را در حادثۀ کشتی مسافربری 
ویلهلم گوستلف از دست داده است. کشتی یی که در جنوری 
سال ۱9۴۵، مسافرانش، پناهنده گانی در حال فرار از ارتش 
سرخ بودند و توسط یک زیردریایی شوروی غرق شد. این 
ماجرا، موضوع داستانش با نام گام خرچنگی)۲۰۰۲( شد. »به 
این فاجعۀ اسف بار که طی آن ۱۰ هزار نفر، با اکثریت زنان 
و کودکان تلف شدند، برای اولین بار در طبل حلبی اشاره 
کردم. اما خیلی طول کشید تا آن را در قالب داستان بگنجانم.« 
خواننده گان به او گفتند کتاب گام خرچنگی، سکوت را در 
خانواده هاشان شکست. »ادبیات، این امکان را دارد که مردم 
را تحت تأثیر قرار دهد و بعد آن ها شروع به حرف زدن کنند. 
تاریخ پیروزمندان همیشه مستند شده، اما نویسنده ها می توانند 

پرده از تاریخ سرکوب شده بردارند.«
آوای وزغ )۱99۲(، میلیون ها آلمانی اخراج شده پس از جنگ، 
»می خواستم  فرامی خواند.  را  آلمان  سابق  شرقی  مناطق  از 
روشن کنم که این جنایت تبعید، از خود آلمان ها شروع شد. 
همین مساله در مورد بمباران شهرها هم صدق می کند. پاسخ 
امریکایی ها،  انگلیسی ها و  بمباران های  آلمان ها،  بمباران های 
نظیر بمباران درسدن بود. البته این از گناه مارشال هریس۱ 

کم نمی کند.«
برای  آلمان  تبعیدیان  فدراسیون  پیشنهادی  الیحۀ  با  گراس 
ایجاد موزیم یادبود مخالفت کرد. »چون به طور یک جانبه از 
دیدگاه آلمانی بود. تبعید از نسل کشی ارمنیان در ترکیه شروع 
شد. آلمانی ها آن را به بوتۀ عمل گذاشتند و برنده گان جنگ 
آن را تکرار کردند. امسال در استانبول گفتم برای ما آلمانی ها 
هم، درک جنایات مان دشوار بود. ترکیه به زمان نیاز دارد، اما 

نمی تواند از روبه رو شدن با حقایق بگریزد.«
 برخی از جوانان آلمانی از گراس به خاطر وسواسش نسبت 
این  از  که  درسی  او  اما  می کنند،  انتقاد  کشور  گذشتۀ  به 
گذشته می توان گرفت را به طور گسترده تری تعمیم می دهد. 
گراس می نویسد: »پیروزی، بالهت می آورد. طعنه آمیز است 
که آلمانی ها با شکست در جنگ، این فرصت را داشتند و 
مورد  در  وضع  بیندیشند.  گذشته  به  بودند  مجبور  واقع  در 
برنده گان جنگ، این گونه نبود. شاید به وقتش، کشور شما به 
جنایت های دوران مستعمراتی اش بیندیشد. هیچ کشوری حق 
ندارد انگشتش را تنها به طرف آلمان نشانه رود. هر کس باید 

کثیف کاری خودش را تمیز کند.«
»چه طور  ندارد.  اعتباری  غرب  اخالقیات  او،  نظر  در 
سالح های  توسعۀ  برای  را  کشورها  دیگر  جلو  می خواهیم 
هسته یی بگیریم، در حالی که هنوز بمباران هسته یی ناکازاکی 
و هیروشیما توسط امریکا، به عنوان جنایت جنگی شناخته 
نشده است؟ دادگاه نورنبرگ، به درستی، جنایت کاران جنگی 
باید  بوش و چنی  دولت  منوال،  به همین  اما  کرد.  متهم  را 
در برابر محکمۀ جنایات جنگی قرار گیرند. این اتفاق هرگز 
نخواهد افتاد، در نتیجه دادگاه نورنبرگ نیز به نمایشی بیش 
راستی های  به دست  بهانه یی  که  نمایشی  نمی یابد؛  تقلیل 
از  گراس خطرناک تر  نظر  در  حال  این  با  می دهد.«  افراطی 
احزاب نیونازی »سیاست مداران احزاب دموکرات هستند که 
سیرکی بزرگ برای به دست آوردن آرای راست افراطی راه 

می اندازند. «
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آیندة ارتش پاکـستان...
جستجوی برای یافتن شخص مناسب این پست مدت هاست 
این خصوص  پاکستانی در  اما مقامات  که در جریان است، 
با  خصوصی  مذاکرات  در  نمی کند.  عمومی  نظر  اظهار 
افسرهای ارتش، سیاستمداران و دیپلمات ها، نام های مختلفی 

برای تصدی این سمت مطرح شده اند.
ستاد  کنونی  رییس  محمود،  ارشد  جنرال  شامل  نام ها  این 
ارتش، جنرال طریق خان که به دنبال روابط با امریکا است 
و جنرال هارون اسلم که باالترین مقام پس از کیانی است، 

می شود.
با  که  کیانی  جنرال  که  می دهند  را  احتمال  این  برخی  حتی 
وجود مخالفت بسیاری از مقامات پایین دستش، ریاست او 
در سال ۲۰۱۰ برای سه سال تمدید شد، ممکن است برای 

سه سال دیگر نیز در این پست بماند.
جنرال  به  که  است  صدایی  سر  بی   و  عبوس  مرد  کیانی، 
خاموش سیاست پاکستان معروف است. اظهارات عمومی او 
در حمایت از انتقال حکومت پاکستان به دموکراسی، تحسین 

غرب را برانگیخته است.
کیانی در یک سخنرانی پیش از انتخابات ماه مه عنوان کرد 
که حتی یک دموکراسی ناقص نیز بهتر از دیکتاتوری است 
اما در سخنان او این هشدار نهفته بود که حمایت ارتش از 

دموکراسی تا همیشه ادامه نخواهد داشت.
ارتش  که  می گویند  همه  گفت:  پاکستان  دولتی  مقام  یک 
تحت هدایت کیانی تغییر کرده است و می توان به اعتبارات 
دموکراتیک آن اعتماد کرد، اما بهتر است که برای اظهار نظر 

در این باره عجله نکنیم.
ایجاد یک  باعث  ارتش  افزود: یک دوره هدایت مالیم  وی 
میراث همیشگی نمی شود. غیر نظامیان باید به سختی کار کنند 

تا مطمئن شوند که هر کسی حد و حدود خود را می داند.
مالیمت  خواهان  جنرال ها  برخی  نیز  کیانی  هدایت  با  حتی 
بیشتر شدند، پس رییس جدید ارتش پاکستان ممکن است 
برای اعمال قدرتش بر غیرنظامی ها با مشکالت و فشارهایی 

رو به رو شود.
نواز شریف  بین  نظر  اختالف  بروز  باعث  است  ممکن  این 
قدرت  خلع  به   ۱999 سال  در  که  همانطور  شود،  ارتش  و 
اتفاق  این  انجامید.  پرویز مشرف  توسط جنرال  او  و حبس 
درست یک سال پس از آن رخ داد که شریف، مشرف را به 

عنوان رییس جدید ارتش انتصاب کرد.
یک دیپلمات در اسالم آباد گفت: هیچ ضمانتی وجود ندارد 

که شرایط کنونی، پس از کیانی نیز ادامه داشته باشد.
پاکستان  در  باال  رده  اشخاص  به  اعتراض  که  مدت هاست 
دادگاه  میالدی  گذشته  سال  حکم  از  پس  اما  است.  ممنوع 
محلی این کشور علیه دخالت ارتش در سیاست این رویه تا 
حد زیادی عوض شد و وجهه غیرقابل دسترسی و اعتراض 

جنرال های ارتش در دید عموم خدشه دار شد.
مخفی  عملیات  از  پس  پاکستان  ارتش  اعتبار  و  جایگاه 
در  بن الدن  اسامه  در سال ۲۰۱۱ و کشتن  امریکا  نیروهای 
خاک این کشور نیز بیشتر کاهش یافت. عموم جامعه پاکستان 
این اقدام را ناقض قدرت ارتش پاکستان دانستند به این دلیل 

که نتوانست از آن جلوگیری کند.
به لحاظ حقوقی، کیانی باید یک لیست کوتاه از سه کاندیدای 
واقع  در  بدهد.  تحویل  تایید،  برای  شریف  به  را  مدنظرش 
باشد  نداشته  دست  در  را  زیادی  گزینه های  شریف  احتماالً 
اما باید در ظاهر انتخابی را انجام دهد که نه سیخ بسوزد و 

نه کباب!
رییس  زرداری،  علی  آصف  به  نزدیک  مقامات  از  یکی 
جسور  بسیار  رییس  یک  رویایی  گفت:  پاکستان  جمهوری 
و  قدرت  بازگشت  آن  اول  اولویت  که  ارتش  برای  جدید 
نفوذ گذشته به این نهاد است و نخست وزیری که دوست 
دارد رییس باشد و قدرت و محبوبیتش را با هیچکس تقسیم 

نمی کند، ترکیب جالبی را به وجود می آورد.
وی افزود که مجموعه جنرال های جدید ارتش به هیچ وجه 

مانند کیانی در تعامل با رهبران غیرنظامی صبور نیستند.
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اعضای مجلس:

هیچ امیدی به سفـر بی برنامـة 
کرزی به پاکستان نداریم

پس از 2014 نیز در...
اگر چه آقای لتا در مورد تعداد نظامیان ایتالیایی که 
پس از خروج ناتو از افغانستان در این کشور خواهند 
دفاع  وزیر  این  از  پیش  اما  نکرد،  ارایه  آماری  ماند، 
ایتالیا در سفری به افغانستان گفته بود که احتماالً ۵۰۰ 

تا ۷۰۰ نظامی ایتالیایی در افغانستان خواهند ماند.
کشورش  همکاری های  که  افزود  ایتالیا  نخست وزیر 
امنیتی  و  نظامی  کمک های  به  تنها   ۲۰۱۴ از  پس 
بلکه در زمینه های گوناگون و  بود،  محدود نخواهد 

از جمله آموزش و پرورش، توسعه روستایی و رشد 
اقتصادی افغانستان ادامه خواهد یافت.

کرزی  رییس جمهوری  به  »من  کرد:  تاکید  لتا  آقای 
اطمینان دادم که افغانستان تنها گذاشته نخواهد شد.«

دستاوردهای  که  این  برای  کشورش  که  افزود  او 
بیش از یک دهه اخیر در افغانستان پایدار و غیرقابل 
به  خود  همکاری های  به  ایتالیا  شود،  بازگشت 

حکومت افغانستان ادامه می دهد.
این  در  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی  حامد 
گفته  شما  با  اطمینان  »با  گفت:  خبری  کنفرانس 

افغانستان  ایتالیا در  افغانستان از حضور  می توانم که 
پس از ۲۰۱۴ استقبال می کند.«

افغانستان از حضور ۱۲ ساله ارتش  رییس جمهوری 
ایتالیا در افغانستان و کمک به امنیت و همکاری های 
اقتصادی این کشور به کشورش تقدیر و سپاسگزاری 

کرد.
دیگر خبری  در یک نشست  شنبه  روز  آقای کرزی 
پیمان  سازمان  عضو  کشورهای  که  گفت  کابل  در 
ناتو خواستار حضور ادامه نظامی خود در افغانستان 

هستند.

          هارون مجیدی

هم زمان با سفر رییس جمهور کرزی به پاکستان، برخی 
به  را  افغانستان  نماینده گان، حکومت  مجلس  اعضای 
پاکستان  قبال  در  در سیاست  خارجی اش  بی برنامه گی 

متهم می کنند.
آن  ها می  گویند که حکومت افغانستان تا اکنون نتوانسته 
روابط  در خصوص  را  واحد  و  مشخص  موضع  یک 
این  همین رو،  از  کند؛  اتخاذ  پاکستان  با  خود  سیاسی 

سفرها هیچ نتیجه یی در قبال نخواهد داشت.
راهی  بیستمین بار  برای  امروز  کرزی  رییس جمهور 
پاکستان خواهد شد. محور گفت وگوهای آقای کرزی 
را در این سفر رهایی زندانیان طالبان از بازداشتگاه  های 
پاکستان و همکاری اسالم آباد در راستای صلح و ثبات 

در افغانستان تشکیل می دهد.
امیدواری یی  هیچ   سفر  این  به  مجلس  اعضای  اما 
ندارند. آن ها می گویند که در سیاست پاکستان در قبال 
افغانستان هیچ گونه تغییری به وجود نیامده است، زیرا 
ارتش و  از سوی  افغانستان  قبال  پاکستان در  سیاست  

استخبارات این کشور ساخته می شود.
داکتر ظهیر سعادت عضو مجلس نماینده گان به روزنامۀ 
ماندگار گفت: »تجربه نشان داده است که پاکستان در 
می کند،  همکاری  به  تعهد  دپیلماتیک  گفت وگوهای 
بدین  نمی آورد.  به یاد  را  خود  تعهدات  هیچ گاه  اما 
اساس، این گونه سفرها تغییری در شرایط و استحکام 
گفت وگوهای صلح و امنیت نداشته و نخواهد داشت.«

این عضو مجلس نماینده گان بدین باور است که بازدهی 
این گونه سفرها تنها صدور یک »اعالمیه« خواهد بود و 
مردم افغانستان از بی نتیجه بودن آن پیش از پیش آگاه 

هستند. 
او می افزاید: »مردم از بار بار خواستن صلح از پاکستان 

این کشور خسته  از سوی  و شنیدن جواب های منفی 
شده اند و هیچ باوری به حکومت های گذشته و حال 
در پاکستان ندارند تا در قسمت  خواست های مشروع 

مردمِ افغانستان کمک کند.«
سفر  این  حاشیۀ  در  این که  بیان  با  مجلس  عضو  این 
در  پاکستان  موشکی  حمله های  بازرگانی،  موضوعات 

کنر و... مطرح خواهد شد، گفت که در قسمت حل این 
مشکالت پاکستان صداقت ندارد.

برنامۀ  آقای سعادت می افزاید: »یگانه راه حل، داشتن 
مذاکرات  این  در  افغانستان  حکومت  مدون  و  دقیق 
است؛ با یک برنامۀ استراتژیک، می توان فشارها باالی 
پاکستان را در راستای مبارزه با هراس افگنی و برقراری 
سرزنش  حل،  راه  ساخت.  بیشتر  افغانستان  در  صلح 
پاکستان است و جامعۀ جهانی از منظرهای اقتصادی و 
سیاسی باید باالی پاکستان فشار وارد کند تا این کشور 

در زمینۀ خواسته های مردم افغانستان همکاری کند.«  
مجلس  دیگر  عضو  بارکزی  شکریه  حال،  این  در 
این سفر می گوید:  با بی نتیجه خواندِن  نیز  نماینده گان 
»من هیچ  انتظاری از این سفر آقای کرزی به پاکستان 
پاکستان  در  حکومت   که  می دانیم  همه  چون  ندارم، 
همیشه نظامی بوده و نظامیان پاکستان هم همواره در 

این  از  یکی  گردد؛  حفظ  منافع  شان  تا  بوده اند  تالش 
افغانستان  در  شورشگری  و  جنگ  تداوم  منفعت ها 
است. در پهلوی این، نظامیان پاکستان همیشه در تالش 
در  شکلی  به  را  خود  مطلوب  گروه های  تا  اند  بوده 
قدرت سیاسی سهیم سازند. من در خصوص این سفر 

خوش  بین نیستم.

برای  پاکستان  »خواست های  می گوید:  بارکزی  بانو 
افغانستان قابل پذیرش نیست و این کشور باید  مردمِ 

افغانستان جدید را بپذیرد.«
این عضو مجلس نماینده گان باورمند است که پاکستان 
در راستای تأمین صلح و ثبات در افغانستان می تواند 

نقش اساسی بازی کند.
خانم بارکزی می افزاید: »درحالی که پاکستان هیچ نوع 
بازنگری در استراتیژی خود در قبال افغانستان نکرده، 
این  از  مثبت  نتایج  منتظر  ما  که  می رسد  نظر  به  بعید 

سفر باشیم.«
 گفت وگوهای حکومت افغانستان با پاکستان تا اکنون 
هیچ نتیجه یی در قبال نداشته است. کابل، اسالم آباد را 
ایجاد  و  مسلح  مخالف  گروه های  از  به حمایت  متهم 
یک حکومت ضعیف در افغانستان می کند؛ اما اسالم آباد 
می گوید که به دنبال تضعیف حکومت افغانستان نیست.
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می خواهیم تمام طالبان...
اگر  گفت:  همچنان  آباد  اسالم  در  کابل  سفیر 
طالبان  و  امریکا  مذاکره  تحقق  براي  پاکستان 
قادر  کشور  این  پس  کرد  نقش آفریني  افغانستان 
است طالبان را جهت انجام مذاکره با شوراي عالي 

صلح افغانستان تشویق و ترغیب کند.
داوودزی نسبت به مثمرثمر بودن نتایج سفر رییس 
جمهوري افغانستان به اسالم آباد همزمان با روي 
کارآمدن دولت جدید پاکستان و تاکید این کشور 

براي بهبود روابط با افغانستان ابراز اطمینان کرد.
با  کرزي  حامد  آیا  که  پرسشي  به  پاسخ  در  وي 
طالبان  زندانیان  آزادي  بدنبال  آباد  اسالم  به  سفر 
رهایي  خواستار  کابل  افزود:  است،  پاکستان  در 
تمام شبه نظامیان طالبان افغانستان مي باشد که در 

پاکستان در زندان به سر مي برند.

نومبر سال گذشته  در  پاکستان  است،  ذکر  شایان 
میالدي ۲۶ نفر از زندانیان طالبان افغانستان را آزاد 

کرده است.
با  کشور  این  روابط  داد:  ادامه  افغانستان  سفیر 
اما  یافته  پاکستان در بخش هاي مختلف گسترش 
هیچ پیشرفتي در روند برقراري صلح در افغانستان 

صورت نگرفته است.
وي تاکید کرد: درخواست اصلي کابل این است 
روند  پیشبرد  براي  را  الزم  همکاري  پاکستان  که 

صلح انجام دهد.
این درحالي است که دولت پاکستان نیز نسبت به 
سفر آتي حامد کرزي رییس جمهوري افغانستان 
امیدوار بوده و آن را فرصتي براي توسعه روابط 

دو کشور مي داند.
خارجه  وزارت  سخنگوي  چودري  احمد  اعزاز 
حامد  شده  برنامه ریزي  سفر  درباره  پاکستان 

روند  بررسي  به  اشاره  با  و  آباد  اسالم  به  کرزي 
برقراري صلح در افغانستان با تالش هاي کرزي و 
حمایت پاکستان از این موضوع خاطرنشان کرد: 
سفر کرزي به اسالم آباد فرصتي را براي پاکستان 
دوجانبه  روابط  بیشتر  تقویت  افغانستان جهت  و 

فراهم مي کند.
وي تاکید کرد: دولت پاکستان پشتیباني خود را از 
پیشبرد روند صلح و آشتي در افغانستان افزایش 
پیشبرد  راستاي  در  همکاري  هیچ گونه  از  و  داده 

این هدف دریغ نمي کند.
اعزاز چودري مباحث اصلي مقام هاي عالي رتبه 
رییس جمهوري  با  پاکستان  نظامي  و  سیاسي 
در  صلح  روند  به  مربوط  امور  را  افغانستان 
شرایط  و  دوجانبه  روابط  بررسي  افغانستان، 
منطقه یي، مذاکره اسالم آباد با دولت کابل در زمینه 

صلح، امنیت و جنگ علیه تروریسم عنوان کرد.

روند ساخت بیش از صد...
 کنترل قیمت ها، کار ساخت شماری از شهرک ها را آغاز 

کرده است.
باید ساخت زیربناها  تاکید می کند که بخش خصوصی  او 

و خدمات شهری را در ساخت شهرک ها مدنظر بگیرند.
آقای عبداللهی همچنان می گوید که وزارت امور شهرسازی 

تاکنون برای ۶۲ شهر ماسترپالن آماده ساخته است.
قرار معلومات وی، این طرح ها بلند مدت می باشد و اجرای 
از  ادامه می یابد که اجرای شماری  بیست سال هم  تا  آنها 

آنها آغاز شده است.
که  است  بخش هایی  از  افغانستان،  در  ساختمانی  بخش 

بیشترین سرمایه گذاری ها را داشته است.
اداره آیسا اعالم کرده که در یازده سال گذشته حدود هشت 
حدود  که  شده  گذاری  سرمایه  افغانستان  در  دالر  میلیارد 

چهارده درصد آن در این بخش صورت گرفته است.

پاکستان از شرکت در...
روابط  در  تنش  آمدن  پیش  هرازگاهی  گفت:  وی 
بی تمایلی  اصلی  دالیل  از  یکی  هند  با  پاکستان 
نسبت  اسالم آباد  نظامی  فرماندهی  و  مقامات 

به توسعه همکاری های انرژی با دهلی نو می باشد.
طبیعی  منابع  و  نفت  نفت  وزارت  نماینده  این 
مورد  این  همیشه  اسالم آباد  کرد:  تصریح  پاکستان، 

گونه  هر  بروز  صورت  در  که  دارد  نظر  در  را 
و  بسته  را  گاز«  »شیر  می تواند  هند  جانب  بحران، 
از این طریق پاکستان را تحت فشارهای سیاسی و 

اقتصادی قرار دهد.
بنابراین بعید است که پروژه های انرژی و از جمله 
خرید گاز طبیعی از هند و همچنین خط لوله تاپی 
نه تنها در آینده نزدیک بلکه در آینده دور هم بتواند 

جامه عمل پوشد.

که  پروژه  این  هزینه  اولیه،  براوردهای  اساس  بر 
هنوز مذاکرات مربوط به  آن به پایان نرسیده است، 
جدید  دور  بود  قرار  بود.  دالرخواهد  میلیارد   ۱۰
اگست سال  تاپی در -۲۲ ۲3  به  مربوط  مذاکرات 

جاری در دهلی نو برگذار شود.
ولی به دلیل یچیده شدن روابط با هند و اختالفات 
هئیت  اعزام  از  پاکستان  کشمیر،  منطقه  در  مرزی 

خود به این مذاکرات منصرف شد.
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تحسین گوآردیوال از روبن و ریبری

په  ټاکنو  د  افغانستان  چې  کې  حال  داسې  په 

درشل کې دی او د نوماندو په اړه بحثونه ګرم 

شوي، یوشمېر شنناندي وايي، چې خلک باید 

د اشخاصو تر څنګ د هغوی طرحو او پالنونو 

ته هم وګوري او ځانونه پرې پوه کړي.

د  نفيس،  پاک  چې  زیاتوي،  شنناندي  دغه 

روښانو او ښو اقتصادي، سیايس او پرمختیايي 

له  او  څرنګوالی  کېدو  پيل  د  او  پروګرامونو 

قومي او سمتي مسایلو پاکوالی یې باید په ټاکنو 

کې د نوماندو معیارونه وي.

د افغانستان د سیايس چارو شننونکی هامیون 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  اصفي  شاه 

په هغو هېوادونو کې چې کمه  د نړۍ  وویل، 

وده یې کړې او یا هم د ودې په حال کې دي، 

خلکو ډېر پام د اشخاصو یا نوماندو پر ځای د 

هغوی پروګرامونو ته اړولی دی.

دی وايي په ټاکنو کې د څو شیانو په پام کې 

نیول مهم دی، لومړی د شخصیت په اړه چې 

یو پاک شخص وي، ميل او روښانه پروګرام او 

پراخ وليس مالتړ ولري.

دا  نه  ټاکنو  تېرو  له  خلکو  خربه،  په  هغه  د 

یې  بېلګه  ښه  چې  اخیستي  تجربې  ښې  ځل 

همکارۍ  د  اېتالفونو  او  ګوندونو  سیايس  د 

شورا جوړېدل چې د یوې ميل برنامې اسايس 

ټکي یې په نښه او ټاکيل دي، لکه د ښځو او 

ماشومانو حقونه، د بیان ازادي او نور او ټولو 

د  چې  کې  حال  داسې  په  کړی  تعهد  ورته 

ښاغيل کرزي په حکومت کې دغو  ټکو ته هېڅ 

تعهد شتون نه درلود.

دا  وړ خربه  پام  د  بله  زیاتوي،  اصفي  ښاغلی 

ده چې نوماند باید فرا قومي وي، یانې د هېڅ 

قوم په استازي نوماند نه وي او له قومي مسایلو 

نه  تړلی  پورې  قوم  یوه  په  او  ولري  فکر  پورته 

وي.

هغه وايي، که ټاکنې قومي شوې ټاکنو ته زیان 

سامل  یو  نيش،  کوالی  حکومت  خو  رسوي؛ 

نظام منځته نيش راوړالی؛ نو په راتلونکیو ټاکنو 

او  روښانه  شخص،  پورته  قومونو  له  باید  کې 

سامله برنامه او پاک شخصیت معیارونه وي.

د دغه سیايس شنناند په وینا، امکان لري چې د 

همکاریو شورا یو نوماند ټاکنو ته وړاندې کړي 

نو ښې رایې به خپلې کړي؛ خو په خربه یې چې 

ډېر ورته خوشبین نه دی؛ ځکه ده شورا به دوه 

نوماندان وړاندې کوي چې یو به یې د حکومت 

او ښاغيل کرزي او بل به یې د اپوزیسیون له 

مالتړه برخمن وي او څو ورځې وروسته اعالن 

او  حکومت  د  چې  يش  به  روښانه  او  يش 

سیايس اپوزیسیون نوماندان څوک دي.

په همدې حال کې د مرشانو جرګې غړی حافظ 

په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  نورستاين  عبدالقیوم 

راتلونکیو  د  باید  خلک  چې  وویل،  کې  مرکه 

ولسمرشیزو ټاکنو د نوماندو په اړه د هغوی له 

اهدافو، سابقې، برنامو او پروګرامونو نه ځانونه 

خرب کړي.

دی وایي، د نوماندو په اړه دوه شیان تر ټولو ډېر 

مهم دي یو دا چې د هغوی مرامنامه وکتل يش، 

چې د ميل یووايل لپاره څومره ژمن دي او دویم 

دا چې د افغانستان د امنیت او پرمختیا لپاره څه 

کوالی يش.

هغه زیاتوي، د دې ترڅنګ باید دا هم وررسه 

کومه  تر  کسان  شوي  یاد  چې  يش  وسنجول 

حده کوالی يش خپلې مرامنامې پلې او اهداف 

تعقیب کړي؛ ځکه یوشمېر کسان له نورو ښه 

له  یې  یا  کوي  وړاندې  موخې  او  پرواګرمونه 

نورو کاپي کوي؛ خو د هغو د پيل کولو وړتیا 

او صالحیت نه لري.

ښاغلی نورستان په دې باور دی، چې د نوماندو 

په د هغوی وړتیا، استعداد او موخې یې خورا 

مهمې دي.

د ده په وینا، دغه راز نوماند باید د رایه ورکونې 

په هر مرکز او محل خپل استازي د څار لپاره 

ودروي او د رایه ورکونې له بهیر څارنه وکړي، 

ځکه دغه کار به د ټاکنو له شفافیت رسه مرسته 

وکړي.

لپاره  روڼتیا  د  ټاکنو  د  امنیت  وايي،  نوموړی 

ځکه  يش،  تامین  باید  چې  دی  ټکی  مهم  بل 

که امنیت نه وي، په ټاکنو کې د وسله والو او 

د  او  نیول يش  ونه  د السوهنې مخه  زورواکو 

نيش  نو  نيش  خوندي  ژوند  مامورینو  ټاکنیزو 

کېدای ټاکنې رڼې او له درغلیو پرته تررسه يش.

د مرشانو جرګې د دې غړي په خربه، په ټاکنو 

اقتصادي  او  امن  پرمختګ،  د  هېواد  د  کې 

استعداده  با  او  وړ  یوازې  برنامې  لپاره  ودې 

شخصیتونه وړاندې کوالی يش، خو کله چې 

د شخص وړتیا وکتلی يش او برنامې یې وررسه 

رایه  باید  او  وي  ښه  یې  به  پایله  يش  مقایسه 

ورکونکي ورته پام و کړي.

نوماندان  زیاتوي،  عبدالقیوم  حافظ  ښاغلی 

چې په هره برخه کې پالن او پروګرام وړاندې 

چارې،  الرې  کولو  پيل  د  هغو  د  باید  کوي 

امکانات او وړتیاوې هم وررسه په ډاګه کړي، 

څو خلک پوه يش، چې د دې برنامې مالتړي 

څوک دي، له نړۍ رسه څومره اړیکې لري او 

څومره کوالی يش خپل پروګرامونه په ښه توګه 

پلی کړي؛ ځکه افغانستان د دې وړتیا نه لري، 

چې خپل هر پالن او سرتاتېژي په خپله کورنۍ 

بودیجه عميل کړي.

څنګه  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  هغه 

کېدای يش د راتلونکیو ټاکنو لپاره شته سیايس 

ډلې رسه تر یوه چرت الندې راټولې او یو ميل 

شخص له ميل پروګرامونو رسه ټاکنو ته وړاندې 

د  شورا  ميل  چې  رسه  تاسف  په  وویل،  کړي 

ټاکنو په کمېسیون کې  د نوماندو د اوصافو په 

غوره کولو کې پاتې راغله، چې له مخې یې د 

کاندیدانو له زیادت څخه مخنیوی کېده.

ده زیاته کړه، په اوسني نافذ قانون کې د پخوا په 

پرتله د نوماندو لپاره یو څه رشایط سخت شوي 

او هم د خلکو پوهه زیاته شوې او هر نوماند ته 

د رایه ورکونې لپاره د هغوی موخې او برنامې 

برابروي چې  زمینه  د دې  دا خپله  ګوري چې 

د  او  واخيل  الس  نوماندۍ  له  کسان  یوشمېر 

کاندیدانو شمېر راکم يش. 

ښاغلی نورستانی په دې باور دی، چې خلک 

باید داسې نوماندان غوره کړي، چې له هر ډول 

سمتي او قومي مسایلو او تعصبونو پاک او لرې 

وي.

همایون شاه آصفي:

ټاکنې دې نه قومي کېږي
زنده گی رقتباِر کودکان...

این نمایشگاه در دید مردم قرار داده است،   در 
از  حمایت  با  تا  خواهد  می  دولتي  نهادهاي  از 
هنرمندان جوان زمینه برگزاری چنین نمایشگاه ها 

را در سایر والیات افغانستان فراهم سازد.
اینست  ما  آرزوی  بزرگترین    « گوید  می  تانیا 
پیدا کند  که یک روز کارهای ما آنقدر گسترش 

به  بعد  و  افغانستان  والیات  در  آنرا  بتوانیم   که 
زمان  آن  و  بگذاریم  نمایش  به  منطقه  کشورهای 
می توانیم با قوت بیشتر قلبی دست به خلق سبک 

های جدید تر بزنیم«.
نمایشگاه نقاشی بنی آدم، نخستین نمایشگاه آثار 
هرات  در  خیابانی  کودکان  از  حمایت  به  هنری 
است که برای مدت 9 روز به روی بازدیدکنندگان 

باز می باشد.

کرد  اعتراف  لواندوفسکی  روبرت 
و  چلسی  رئال مادرید،  پیشنهادهای 
دورتموند  در  تا  کرد  رد  را  منچستریونایتد 

بماند.
فصل  بوروسیادورتموند  لهستانی  مهاجم 
گذشته عملکرد درخشانی در تیمش داشت 
به  دورتموند  رساندن  عوامل  از  یکی  و 
فینال لیگ قهرمانان اروپا بود که باعث شد 
او  آوردن  دست  به  برای  زیادی  تیم های 

تالش کنند.
لواندوفسکی در گفت وگو با روزنامه  »سان« 
ژوزه  گذشته  فصل  کرد:  عنوان  انگلیس 
دارم  »دوست  که  داد  پیغام  من  به  مورینیو 

هر جا رفتم، تو هم با من بیایی.« من شماره 
افتخار  برایم  دارم.  خودم  گوشی  در  را  او 
بزرگی است که مربی یی مثل مورینیو به من 
پیغام دهد که دوست دارد، من را به تیمش 
ببرد. پیش از آن نیز سرآلکس فرگوسن به 
منچستریونایتد  به  که  بود  داده  پیشنهاد  من 
تاثیری  فرگوسن  بازنشستگی  البته  بروم. 
نداشت.  یونایتد  منچستر  به  من  نرفتن  در 
لیگ برتر انگلیس لیگ بسیار بزرگی است، 
بوندسلیگا  حال  این  با  لیگا.  مثل  درست 
ورزشگاه ها،  جمله  از  شرایط  تمامی 
تماشاگران و نوع فوتبال خود را دارد که به 
نظرم تا ۵ سال آینده در فوتبال اروپا تسلط 

خواهد داشت.
تایید کرد پس از  مهاجم لهستانی همچنین 
در  سانتیاگوبرنابئو  در  رئال مادرید  با  بازی 
لیگ قهرمانان اروپا با فلورنتینو پرس، رئیس 

باشگاه مادریدی دیدار داشته است.
لواندوفسکی فصل گذشته ۲۴ گل  روبرت 
قهرمانان  لیگ  در  گل   ۱۰ و  بوندسلیگا  در 

اروپا به ثمر رساند.

پیروزی  از  پس  مونیخ  بایرن  سرمربی 
ریبری و  فرانک  نورنبرگ عملکرد  برابر 

آرین روبن را ستود.
بوندسلیگا  سوم  هفته   در  مونیخ  بایرن  
موفق شد با دو گل نورنبرگ را شکست 
در  تیم  این  پیروزی های  روند  تا  دهد 

بوندسلیگا ادامه داشته باشد.
پپ گوآردیوال، سرمربی بایرن  مونیخ پس 
از کسب سومین پیروزی پیاپی با تیمش 
نتیجه   این  از  کاماًل  بوندسلیگا گفت:  در 
را  بازی  توانستیم  نیمه دوم  راضی ام. در 
ریبری  بازی  آوریم.  در  خود  کنترل  در 
آنها  این دیدار ستودنی بود.  و روبن در 
اختیار گرفتند،  را در  هر وقت که توپ 
می توانیم  کنند.  ایجاد  موقعیت  توانستند 
بازی  حمله  در  ریتم  این  با  همیشه 
پیروزی  نورنبرگ  برابر  پیروزی  کنیم. 
بازی  مانند  درست  بود.  ما  برای  مهمی 
با فرانکفورت در این دیدار نیز به حریف 
اجازه ندادیم که موقعیتی روی دروازه  ما 

ایجاد کند.
به  همیشه  گفت:  ادامه  در  گوآردیوال 
نباید به تیم حریف  بازیکنانم گفته ام که 
در  کنند.  حمله  بتوانند  که  دهیم  اجازه 

این دیدار دیدیم که توپ اکثراً در اختیار 
بسیار  تیم  نورنبرگ  بود.  ما  بازیکنان 
سازماندهی شده بود. بازی کردن در برابر 

چنین تیم هایی اصاًل آسان نیست.
باستین شواین اشتایگر، هافبک مونیخی ها 
نورنبرگ گفت:  برابر  از مسابقه  نیز پس 
بازی  در  باشیم.  صبور  بیشتر  کمی  باید 
در  را  میدان  و  توپ  کاماًل  نورنبرگ  با 
به  توانستیم  نهایت  در  و  داشتیم  اختیار 
گل برسیم . همه دیدند که در نیمه دوم 
سراپا حمله شدیم و سپس توانستیم گل 
به  بود،  حیاتی  بسیار  که  را  مسابقه  اول 
ثمر برسانیم. می دانیم که می توانیم بهتر از 

این هم بازی کنیم.
چهارم  هفته   در  آینده  هفته   بایرن  
خواهد  فرایبورگ  مصاف  به  بوندسلیگا 

رفت.

عالقه منِد ُگسترش روابط...
و  افغانستان  روابط  افزود:  موسي زي 
دو  هر  است،  نزدیک  و  دوستانه  هندوستان 
روابط  بیشتر  کشور خواهان گسترش هرچه 

سیاسي، اقتصادي و فرهنگي مي باشد.
نیز  افغانستان  ارتش  تجهیز  موسي زی گفت: 
بخشي از پیمان امنیتي کابل- دهلي است و 
ارتش  به  تا  است  کرده  آماده گي  اعالم  هند 
را  افغان  نظامیان  و  کند  کمک  افغانستان 

آموزش دهد.
وي همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاري در 
ایران،  در  افغان  مهاجران  خصوص وضعیت 
ضمن رد برخي ادعاها مبني بر طرح اخراج 
گروهي افغان ها از ایران، گفت: معاون سیاسي 
وزارت خارجه افغانستان در سفر به ایران با 
این  بلندپایۀ آن کشور در خصوص  مقامات 
دسته از مهاجران گفت وگو کرد و در تالش 
به  را  غیرقانوني  مهاجران  مشکل  هستیم 

نحوي حل کنیم.
سخنگوي وزارت خارجه افغانستان گفت: ما 
خواهان بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان به 

کشورشان هستیم.

موسي زي گفت: طي ده سال گذشته حدود 
افغان از کشورهاي خارجي  ۵ ملیون مهاجر 
به افغانستان بازگشته اند که این رقم باالترین 
پایان جنگ  شمار بازگشت مهاجران پس از 

به کشور در طول تاریخ است.
سخنگوي وزارت خارجه افغانستان در همین 
حال از گشایش سفارت دولت افغانستان در 
اردن خبر داد و گفت: سفارت افغانستان در 
کار  بطور رسمي  و سفیر  اردن گشوده شده 

خود را در این کشور آغاز کرده است.
خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  موسي زي 
 - کابل  امنیتي  پیمان  وضعیت  در خصوص 
فني  بخش  و  اول  مرحلۀ  گفت:  واشنگتن 
اسناد مربوط به امضاي پیمان امنیتي به پایان 
که  این سند  مهم  و  و بخش سیاسي  رسیده 
نشده  آغاز  تاکنون  مي باشد  عالي  سطح  در 
اشرف  که  اند  شده  تعیین  دو طرف  افراد  و 
غني احمدزي و رنگین دادفر اسپنتا از طرف 
افغانستان و سفیر امریکا مقیم کابل و جنرال 
امریکایي  نیروهاي  فرمانده  دانفورد  جوزف 

در افغانستان از جانب امریکا هستند.
تمام  از  باید  افغانستان  که  کرد  تأکید  وي 

جوانب این پیمان اطمینان پیدا کند.

تایسون:
دارم می میرم!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورزشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قهرمان سابق بوکس 
سنگین وزن جهان با 
مصرف  به  اعتراف 
الکل  و  دارو  زیاد 
حال  در  می گوید 

مرگ است.
تایسون،  مایک 
و  پرحاشیه  بوکسور 
جنجالی در اظهارنظری اعالم کرد، به زودی خواهد 

مرد، زیرا نمی تواند از دارو و الکل دوری کند.
کوتاه  زندگی  گفت:  خود  شرایط  درباره  تایسون 
به  ندهم،  ادامه  را  خودم  درمان  مراحل  اگر  است. 
می کنم.  زیادی حس  بسیار  درد  مرد.  خواهم  زودی 
فقط می خواهم هر چه زودتر درمان شوم. می خواهم 
نمی خواهم  باشم.  داشته  دارو  و  الکل  بدون  زندگی 
همین  به  و  می کنم  مصرف  الکل  وحشیانه  بمیرم. 

خاطر در حال مرگ هستم.
بودم و کارهای  آدم بدی  داد: بعضی مواقع  ادامه  او 
بسیار بدی انجام دادم. اکنون فقط می خواهم بخشیده 
شوم. امیدوارم تمام کسانی که به آنها بدی کردم، من 
کنم.  را عوض  زندگی خودم  ببخشند. می خواهم  را 
داشته  متفاوتی  زندگی  بعد  به  این  از  دارم  دوست 

باشم.

لواندوفسکی: 
پیشنهاد رئال ، چلسی و منچستر یونایتد 

را رد کردم

نگرانی فعاالن مدنی از...
گفته می شود که در مراکز ثبت نام برخی از مناطق 
این والیات، با گذشت یک دوره از روند  پروسه 
ثبت نام رای دهندگان، تنها دو یا سه زن کارت 

رای دهی گرفته اند.
با این حال، اسماعیل ذکی تاکید کرد که اگر دولت 
انتخابات افغانستان، اقدامات  و کمیسیون مستقل 
جدی را برای فراهم کردن زمینه اشتراک زنان در 
زنان  نگیرد، حضور  نام روی دست  ثبت  پروسه 
در انتخابات آینده بسیار کمرنگ تر از آنچه تصور 

می شود خواهد بود.
دور بودن مراکز ثبت نام از محالت مسکونی،صعب 
العبور بودن راه ها، حضور افراد مسلح غیر مسئول 
و  عامه  آگاهی  پایین  سطح  امنیتی،  مشکالت  و 
باور نداشتن به برگزاری یک انتخابات شفاف، از 
عوامل اصلی حضور کمرنگ زنان در پروسه ثبت 

نام خوانده شده است.
در قطعنامه یی که از سوی فعاالن مدنی این سه 
از جامعه جهانی خواسته  به نشر رسیده،  والیت 
شده که به ادامه همکاری خود با مردم و دولت 
ساز  سرنوشت  امر  در  دیگر  بار  افغانستان، 
انتخابات نیز از همکاری مادی و معنوی با دولت 

افغانستان دریغ نکند.
خصوص  به  افغانستان  دولت  از  قعطنامه  در 
که  شده  خواسته  نیز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
زمینه حضور پر رنگ زنان را در پروسه ثبت نام 

رای دهندگان و روز انتخابات فراهم را سازد.
از  که  است  شده  تاکید  قعطنامه  این  پایان  در 
نقش  توانند  می  اینکه  بدلیل  نیز  سیاسی  احزاب 
در  باید  باشند،  داشته  مردم  تشویق  در  اساسی 
کمپاین های انتخاباتی شان، نقش زنان را برجسته 
ساخته و زمینه اشتراک آنان در پروسه ثبت نام و 

رای دهی را فراهم کنند.
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پاکستان، کشوری که بارها کودتای نظامی به خود دیده است، 
قصد دارد از میراث دهه های دیکتاتوری نظامی رهایی یابد و 
در سال جاری میالدی این پرسش که چه کسی ریاست تمام 
ارتش این کشور را در دست خواهد گرفت، صورتی جدی 

به خود گرفته است.
انتظار می رود جنرال اشفق پرویز کیانی، رییس ستاد مشترک 
ارتش پاکستان که بدون شک قدرتمندترین فرد در این کشور 
است در ماه نومبر پس از شش سال این سمت را ترک کند.

انتخاب سخت  دیگر برای نواز  جایگزین کردن کیانی، یک 
شریف، نخست وزیر جدید پاکستان خواهد بود.

از  نیمی  در  پاکستان  ارتش  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
را  امور  اداره   ،۱9۴۷ در  کشور  این  استقالل  از  پس  تاریخ 
توسط  پاکستان  اداره  زمان  در  حتی  و  است  داشته  برعهده 
در دست  کشور  این  سیاست  و  امنیت  نیزتامین  غیرنظامیان 

ارتش بود.
سیاست  از  ارتش  دست  کردن  کوتاه  دنبال  به  شریف  نواز 
پاکستان است و در دست گرفتن زمام امور سیاست خارجی 
و حوزه دفاعی پاکستان، اقدامی روشن از سوی شریف است 

که تصمیم قاطعش برای گرفتن این مسئولیت ها از ارتش را 
از  پوشی  به چشم  ارتش عالقه ای  ظاهرا  اما  می دهد.  نشان 

اختیاراتش در چنین زمان حساسی ندارد.
در شرایطی که نیروهای غربی در آستانه خروج از افغانستان 
تا پایان سال آتی میالدی هستند، پاکستان در تالش است که 
از گسترش نفوذ هند در افغانستان به عنوان رقیب قدیمیش 

جلوگیری کند.
در توصیف مشکالتی که احتماالً شریف در تدوین سیاست 
خارجی پاکستان به آنها برخورد می کند می توان به شکست 
دلیل  به  هند  با  روابط  گسترش  برای  تالشش  خوردن 
خشونت های مرزی دو کشور در منطقه مورد اختالف کشمیر 

اشاره کرد.
در حالی که دو کشور گلوله و اتهام بین یکدیگر رد و بدل 

می کنند، دولت غیرنظامی پاکستان تنها تماشاگر ماجراست.
با این حال ارتش پاکستان تحت هدایت جنرال کیانی کمتر 
در سیاست مداخله کرده است و این اعتبار را کسب کرده 
است که به عنوان یک رهبر عمل گرا به دنبال کاهش نفوذ 
ارتش در امور سیاسی و حمایت آشکارا از دموکراسی است.
از  در سال ۱999  نظامی  کودتا  در یک  او  که خود  شریف 
دارد و  پاکستان  ارتش  با  پیچیده یی  رابطه  قدرت خلع شد، 
انتخاب جانشین کیانی می تواند حرکت تعیین کننده یی برای 

او در دومین دوره نخست وزیرش باشد.
نواز  تنها  رویترز گفت:  به  بازنشسته  نظامی  ارشد  مقام  یک 
شریف نیست که در جستجوی یک شخص قابل اعتماد برای 
خنثی کردن نقش سیاسی ارتش است بلکه خود ارتش هم 
شریف  با  بتواند  که  است  کسی  رسیدن  قدرت  به  خواهان 
همکاری کند. ...                                        ادامه صفحه 6

آیندة ارتش پاکـستان
در آستانة بازنشسته گی کیانی

نگرانی فعاالن مدنی 
از حضور کمرنگ 

زنان در پروسۀ ثبت 
نام انتخابات

زنده گی رقت باِر کودکان 
در تابلوهای نقاشی

بامیان، دایکندی  از فعاالن مدنی  شماری 
و غور، در یک نشست خبری مشترک در 
در  زنان  کمرنگ  از حضور  بامیان،  مرکز 
انتخابات  دهندگان  رای  نام  ثبت  پروسه 
آینده ریاست جمهوری و شورای والیتی، 
در این سه والیت به شدت اظهار نگرانی 

کرده اند.
شبکه  کننده  هماهنگ  ذکی،  اسماعیل 
زون  در  بشر  حقوق  و  مدنی  جامعه 
مرکزی در این نشست گفت:« بر اساس 
آمار به دست آمده از مراکز رای دهی در 
غور، حضور  و  دایکندی  بامیان،  والیات 
دهندگان  رای  نام  ثبت  پروسه  در  زنان 

بسیار کمرنگ است.«
که  افزود  ذکی  آقای  بخدی،  گزارش  به 
این مسأله نگرانی فعاالن مدنی و مدافعان 
بر  را  والیت  سه  این  در  زن  حقوق 

انگیخته است.
والیت های  از  دایکندی  و  غور  بامیان، 
انتخابات  در  که  است  کشور  نسبتاامن 
در  زنان  رنگ  پر  حضور  شاهد  گذشته، 
بوده  دهی  رای  روز  و  نام  ثبت  پروسه 
است. ...                        ادامه صفحه 7

نمایشگاه نقاشی بنی آدم به منظور حمایت از کودکان خیابانی توسط 
این  در  شد.  برگزار  هرات  والیت  در  جوان  هنرمندان  از  شماری 
نمایشگاه ۶۸ اثر واقعی و عصری چون طبیعت، چهره ها و بناها از 

۱۲ دختر و پسر جوان به نمایش گذاشته شد.
به  کمک  نمایشگاه،  این  برگزاری  مسووالن  از  یکی  مروی،  نوید 
کودکان خیابانی و به تصویر کشیدن زنده گی روزمرۀ آنان را هدف 
خلقت آثارشان می خواند. او می گوید که اگر تابلویی از این نمایشگاه  

فروخته می شود، سود آن به کودکان خیابانی می رسد.
به باور هنرمندان شامل این نمایشگاه، کار یک نقاش به مثابه فرزندش 
می باشد که اکنون، آنان تصمیم گرفته اند با فروش کارهای شان جان 

کودکان خیابانی را حفظ کنند.
جمیله پژمان یکی از این هنرمندان جوان به رادیو آشنا صدای امریکا 
گفت که نشان دادن چهرۀ دیگر افغانستان که زنده گی و فرهنگ کهن 

مردم می باشد، یکی دیگر از اهداف این نمایشگاه است.
 پژمان می گوید: »پیش از برگزاری این نمایشگاه، همه کارهای ارایه 
شده خشک بود، ولی ما با تنوع رنگ و تکنیکی که بکار برده ایم و 
بازتاب هنر و فرهنگ جدید از طریق هنر خود به تمام کشورها نشان 
می دهیم که افغانستان تنها مهد جنگ نیست بلکه مهد صلح و امنیت 

و آبادی نیز هست«.
ارایه شده را در  آثار  نیز  این نمایشگاه  بازدید کننده گان  از  شماری 
فرهنگی  اطالع رسانی  از  گونه یی  آنرا  و  خوانده  بی نظیر  خود  نوع 
برگزاری  کننده گان  بازدید  از  شماری  گفتۀ  به  می خوانند.  مردم  به 
چنین نمایشگاه ها می تواند هم افغان ها و عالقمندان خارجی را از 

مشکالت افغان ها آگاه سازد.
تانیا اعظمی دختری که هفت اثر عصری را...          ادامه صفحه 7

که  می گویند  شهرسازی  امور  وزارت  مقام های 
در  غیرقانونی  شهرک  صد  از  بیش  ساخت  کار 

افغانستان متوقف شده است.
در  شهرسازی  امور  وزیر  عبداللهی  حسن  دکتر 
وزارت  این  که  گفت  بی بی سی  با  مصاحبه یی 
کار ساخت بیش از صد شهرک را در افغانستان 

متوقف ساخته است.
خودسرانه  که  را  شهرک هایی  »ما  می گوید:  او 
که  آنهایی  کردیم،  بررسی  می شدند  ساخته 
غیرمعیاری ساخته می شدند متوقف ساختیم و با 
آنهایی که معیاری اما بدون مجوز ساخته می شدند 
همکاری می کنیم تا مراحل اداری کارشان را پیش 

ببرند.«
به گفته آقای عبداللهی، تقاضای باال برای مسکن 

و عدم توانایی حکومت برای پاسخ دهی به این 
در  خودسرانه  سازهای  و  ساخت  سبب  نیاز، 

افغانستان شده است.
شهرک  ها  که  می گوید  شهرسازی  امور  وزیر 
ساخته  خصوصی  بخش  سوی  از  افغانستان  در 
می شوند اما وزارت نیز برای...      ادامه صفحه 6

وزیر امور شهرسازی:
روند ساخت بیش از صد شهرک غیرقانونی 

را متوقف ساختیم
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