
فرانسو اوالند رییس جمهور فرانسه در دهلی نو پایتخت 
هند گفته است که پاکستان باید به تعهدات خود در قبال 

آیندۀ افغانستان عمل کند.
روز  دو روزه  در یک سفر  که  فرانسه  رییس جمهوری 
گذشته در دهلی نو با نخست وزیر هند صحبت می کرد، 
در جهان  هند  از خشونت  عاری  و  نقش صلح  آمیز  از 
ستایش کرده و از توجه هند به خاطر افغانستان پس از 

2014 قدردانی کرد.
با تأکید بر این که هند به مسألۀ آینده افغانستان  اوالند 
پس از خروج نیروهای ناتو در سال 2014 توجه دارد 
تصمیم  آینده شان  درباره  خودشان  باید  افغان ها  گفت: 

بگیرند.
در این حال، رییس جمهوری فرانسه از پاکستان خواست 

که برای رسیدن به این هدف به تعهد خود عمل کند.
اوالند، سیاست دهلی نو برای حل همۀ مناقشات از طریق 

ابزارهای صلح آمیز و نه از طریق اقدامات تحریک آمیز 
را ستود و ادامه داد: امروز ما از هند می خواهیم که با 
متحد،  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  کامل  عضویت 
دلیل  کند  منعکس  کامل  به طور  را  امروز  واقعیت های 
درخواست ما این است که 17 درصد از جمعیت جهان 

در هند ساکن هستند و هند قدرتی صلح آمیز است.
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اگر مردم مرا نشناسند غصه نخواهم خورد، ولی من اگر مردم را 
نشناسم افسرده خواهم شد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

پیچیده گی های روند صلح 
و اهمیت گفت وگوهای بین االفغانی

افغانستان  در  امنیت  به  کمک  بین المللی  نیروهای 
غیرنظامیان  تلفات  حساسیت  به  می گویند  )آیساف( 
افراد  از  طالبان  اما  اند،  واقف  حمالت شان  نتیجه  در 
از  و  می کنند  استفاده  انسانی  سپر  عنوان  به  غیرنظامی 
این رو تلفات ملکی افزایش می یابد....    ادامه صفحه 6

در  کشور  این  نیروهای  فرماندهی  برای  امریکایی که  جنرال 
نیروهای  شمار  کاهش  مخالف  است،  شده  نامزد  خاورمیانه 
نیروهای  شمار  می خواهد  او  است.   2014 از  بعد  افغانستان 

امنیتی افغانستان 352 هزار تن نگه داشته شود.
از  بعد  دارند که  نظر  امریکا و متحدین اش در  متحده  ایاالت 
خروج نیروهای بین المللی در پایان سال 2014، شمار نیروهای 
امنیتی افغانستان از 352 هزار به 230 هزار تن کاهش یابد، زیرا 

نگه داشتن باالترین شمار این نیروها، بودجه زیادی نیاز دارد.
جنرال لوید اوستین که به حیث فرمانده مرکزی ایاالت متحده 
سنا  مجلس  استعماعیه  جلسه  در  شده،  نامزد  میانه  شرق  در 
اما  دارد،  نیاز  بیشتری  افغان هزینه  نیروهای  تقویت  که  گفت 
آن ها می  توانند علیه خرابکاری و حمله های طالبان مبارزه کنند.
اوستین گفت: »نیروی بیشتر به افغان ها اطمینان خاطر می دهد 
و همچنین متحدین ما در ایتالف ناتو را...      ادامه صفحه 6

در  نماینده گان  مجلس  بودجۀ  و  مالی  کمیسیون  معاون 
پیوند به اظهارات اخیر بازرس ایاالت متحدۀ امریکا در 
امور بازسازی افغانستان که خواستار تجدید نظر در زمینۀ 
کمک های کشورش به افغانستان شده، می گوید که در ده 
سال گذشته بیش از 8 میلیارد دالر در زمینۀ جاده سازی 
از  بیش  میان،  این  از  به مصرف رسیده و  افغانستان  در 
3.5 میلیارد دالر به دلیل خرابی و بی کیفیتی جاده ها، هدر 

رفته است.
بازسازی  امور  در  امریکا  متحدۀ  ایاالت  بازرس کل 
افغانستان گفته است که حکومت ایاالت متحده باید در 
مورد هزینه کردن پول بیشتر برای کمک های بازسازی به 

افغانستان، تجدید نظر کند.

اما محمد عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجۀ 
مجلس، ایاالت متحدۀ امریکا را نیز در پیوند به گسترش 
فساد در افغانستان مقصر دانسته گفت: دولت افغانستان 
به دلیل ناتوانی در امر مبارزه با فساد، میلیاردها دالر را 
هدر داده است و جامعۀ جهانی نیز در زمینۀ جلوگیری 
از هدر رفتن این کمک ها، کار الزم را انجام نداده است.
او گفت: »صرف در بخش جاده سازی هشت میلیارد دالر 
هزینه صورت گرفته و از میان 3.5  میلیارد دالر به دلیل 
بدان  معناست  این  است،  رفته  هدر  جاده ها  بی کیفیتی 
بعد، هیچ جاده یی سالم  تا 10 سال  افغانستان 5  که در 

نخواهد ماند و همه  از بین خواهد رفت.«
نماینده گان  مجلس  بودجۀ  و  مالی  کمیسیون  معاون 

افغانستان  دولت  در  فراگیر  فساد  دلیل  به  که  می گوید 
و آگاهی جامعۀ جهانی از این موضوع، باید کشورهای 
کمپنی های  و  شرکت ها  طریق  از  کمک های شان  جهان 
را  خدمات  و  می رسانیدند  افغانستان  مردم  به  خودشان 

ارایه می کردند. 
به  امریکا  ویژه  به  غربی  »کشورهای  گفت:  همچنان  او 
برخی از وعده های شان در قبال...         ادامه صفحه 6

آیساف: 
طالبان از غیرنظامیان 
به عنوان سپر استفاده 

می کنند

هشدار جنرال امریکایی 
از کاهش نیروهای افغان

معاون کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس:

3.5  میلیارد دالر صرف در بخش جاده سازی هدر رفته است

رییس جمهور فرانسه در دهلی:

پاکستان به تعهدات خود در قبال افغانستان 
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نماینده حزب جمهوری خواهان امریکا: حکومت ایاالت متحده پول مالیه دهنده گانش را "برای 
فاسدترین حکومت بر روی کره زمین" خرج می کند، در حالی که خود با مشکالت مالی دست و 

پنجه نرم می کند و این نفرت برانگیز است.

صلح در شش ماه یا کم تر از آن، فریبی بیش 
نیست که گروه ارگ آن را به هدف انحراِف افکار 
عمومی عنوان می کند و مشخص است که هیچ 
بنیاد مشخص و مدلِل سیاسی ندارد. پس به 

صراحت باید گفت که این گونه خیال پردازی ها 
تنها مصرف داخلی دارد و ارگ نشینان می دانند 
که دیگر فرصتی برای ادامۀ سلطۀ ظالمانۀشان 
باقی نمانده است. اینک زماِن ارایۀ یک طرح 
جامع به وسیلۀ جناح های ملی، احزاب سیاسی 
و نخبه گان جامعه فرا رسیده تا سکان سیاسِت 

کشور را شجاعانه و با درک شرایط حساس 
کشور به دست گیرند و به دور "آجندای ملی" 

و "گفت وگوهای بین االفغانی" برای تحقق 
آرمان های بزرگ ملت افغانستان، گرد آیند

صفحه 6



به  بریتانیا  بین الملل  شفافیت  سازمان 
افغانستان،  شفافیت  سازمان  همکاری 
گزارشی را منتشر کرده است که در آن گفته 
از  افغانستان  امنیتی  نهادهای  شده، فساد در 
جمله وزارت دفاع بیداد می کند. این گزارش 
وزارت  در  چه گونه  فساد  که  می دهد  نشان 
انتقال  پروسۀ  چه طور  و  گرفته  شکل  دفاع 
مواجه  چالش  با  را  امنیتی  مسوولیت های 

ساخته است.
شفافیت  سازمان های  گزارش دهنده گاِن 
در  بیشتر  دفاع  وزارت  فساد  که  گفته اند 
نیاز  مورد  وسایل  و  تجهیزات  خرید  روند 
جریان  در  اگر  که  دارد  وجود  وزارت  این 
این مسوولیت  امنیتی،  انتقال مسوولیت های 
سپرده  دفاع  وزارت  مقامات  عهدۀ  به  نیز 
خواهد  گسترده تر  فساد  که  بی گمان  شود، 
شد و حتا روند انتقال را مختل خواهد کرد. 
فروش  و  خرید  به  هم چنان  گزارش  این 
ملکیت های وزارت دفاع به واسطۀ مقامات 
امنیتی اشاره کرده و نیز از اختالس هایی یاد 
وزارت  این  قراردادهای  سایر  در  که  نموده 

صورت گرفته است.
بریتانیا  بین الملل  شفافیت  سازمان  گزارش 
تنها گزارشی نیست که به فساد گسترده در 
نیز  این  بر  قبل  می کند،  اشاره  دفاع  وزارت 
یکی دو رسوایی مالی این وزارت، رسانه یی 
رسانه ها  پیش،  ماه  چند  چنان که  بود.  شده 
دادند که  پول هنگفتی خبر  ناپدید شدِن  از 
طی یک قرارداد البسه میان مقامات وزارت 
گرفته  صورت  مربوط  شرکت های  با  دفاع 
بود و در آن مساله، پای سنا و دادستانی نیز 
پول های  تا هنوز سرنوشت  اما  کشیده شد، 
هم چنان  است.  نشده  روشن  ناپدیدشده 

زیادی  مقدار  ساالنه  که  بود  شده  گزارش 
وزارت،  آن  نقلیۀ  وسایط  سوخت  مواد  از 
از سوی کارمندان و افسران اردوی ملی باال 
کشیده می شود که این موضوع نیز تا کنون 

مبهم باقی مانده است.
وزارت دفاع نه تنها که به فساد متهم است، 
جاسوسان  گستردۀ  نفوذ  و  حضور  که 
احساس  آن  در  نیز  منطقه  استخبارات 
می شود. این نفوذ به حدی ست که در یک 
قتل  توطیۀ  جاسوسان،  این  از  یکی  مورد 
وزیر پیشیِن آن را طراحی کرد و چیزی هم 

به اجرای موفقیت آمیِز آن نمانده بود.
با توجه به گزارش سازمان شفافیت بین الملل 
راه های  از  یکی  که  می شود  دانسته  بریتانیا 
آی.اس. جمله  از  منطقه  استخبارات  نفوذ 

که  نیست  تردیدی  و  است  پول  دادِن  آی، 
چنین حرکتی تا هنوز وجود دارد و نه تنها 
که وزیر پیشیِن آن وزارت در از بین بردِن 
آن تالشی نکرد، که وزیر دفاع جدید نیز به 
جای توجه به این مهم، سرسختانه از موضع 

کنونِی پاکستان حمایت می کند.
می توان  توقعی  وزارتی چه  چنین  از  اکنون 
داشت؛ آیا این وزارت به عنوان سپر دفاعی 

مطرح   2014 سال  از  پس  افغانستان  مردم 
وزارت  این  مقامات  بازهم  آیا  بود،  خواهد 
با دروغ و نیرنگ می توانند مردم را به قوت 

کاذب شان فریب دهند؟
تجربه نشان داده که حکومت افغانستان هر 
قدر که با اسناد و گزارش های موثق مبنی بر 

امر حکومت داری  در  ناتوانی شان  و  ضعف 
خود  به  را  آن  بازهم  شوند،  روبه رو 
بنابرین، هیچ تردیدی نیست که  نمی گیرند. 
مقامات وزارت دفاع هم با دست پاچه گی این 

گزارش را رد کنند و آن را دروغ بخوانند؛ اما 
واقعیِت امر آن است که این وزارت به شدت 
در فساد و ناتوانی غرق است و کمتر امیدی 

به اصالِح آن وجود دارد. 

شفافیت  سازمان  گزارش  در  که  همان گونه 
فساد  است،  رفته  تذکر  بریتانیا  بین الملل 
موجود در وزارت دفاع باعث اخالل روند 
شد.  خواهد  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
فساد این وزارت نه تنها که روند تجهیز و 
تسلیح کامل نیروهای ارتش ملی را با چالش 
باعث  درازمدت  در  بل  می سازد،  روبه رو 
نابودی این وزارت نیز خواهد شد. چرا که 
عادت به فساد، به کم ترین بضاعت هم رحم 
نمی کند و سهِم خود را حتا از گردۀ جنازه 
برمی دارد. هم چنان خطر بسیار کالنی که از 
در  که:  این است  متصور می باشد  ناحیه  این 
دارد  امکان   2014 از  پس  دشوارِ  سال های 
طالبان و پاکستان بر این نقطه ضعِف وزارت 
دفاع تمرکز کنند و به ساده گی به جای جنگ 
مقداری  پرداخِت  با  جبهه یی،  و  در  رو  رو 
پول، جبهات دولت را از افسران و سربازاِن 
فسادپیشۀ این وزارت بخرند و به این گونه، 
گلیم نظام کنونی را جمع کنند. نفوذ از این 
راه به سایر نهادهای امنیتی نیز محتمل است.
بنابراین، به هیچ وجه نمی توان به توانایی این 
افغانستان  امنیتی  نهادهای  سایر  و  وزارت 
مقامات  اکنون  که  را  آن چه  کرد.  اطمینان 
وزارت دفاع به خاطر اقناع و اطمینان خاطر 
چیزی  می رانند،  زبان  بر  افغانستان  مردم 
واسطۀ  به  تا  نیست  دروغ  مشت  یک  جز 
ناتوانی و فساد موجود در خودشان را  آن، 
است  الزمی  آن  حاضر،  حال  در  بپوشانند. 
که مقامات وزارت دفاع به جای نشان دادِن 
ثابت  نخست  در  کاذب شان،  توانایی های 
دفاع  ادارۀ زیر رهبری شان وزارت  کنند که 
نیاز  هم چنین  فساد؟...  وزارت  یا  دارد  نام 
است که مقامات وزارت دفاع ثابت کنند که 

آن وزارت، از عناصر بیگانه و عمال آی.اس.
آی عاری می باشد.

شفافیت  سازمان  گزارش  که  آن گونه  اما 
ثابت  برای  می دهد  نشان  بریتانیا  بین الملل 

کردِن این مسایل، یک مبارزۀ بسیار گسترده 
تنها چنین  نه  اکنون  نیاز است که  و پی گیر 
امکانی فراهم نیست، بل که ُعرضۀ این کار در 

وجود مقامات وزارت دفاع دیده نمی شود.
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منوچهــر

 

بر بنیاد اظهارات مقام های حکومتی و مسووالن دفتر یوناما 
در کابل، قرار است نقش سازمان ملل در کابل بعد از سال 

2014 پهلوی دیگری به خود بگیـرد.
در  ملل  سازمان  دفتر  که  کرده اند  توافق  یوناما  و  دولت 
نظر گرفته  در  را  افغانستان  دولت  مهِم  اولویت های  کابل 
و فعالیت های تازه یی به راه اندازند که در آن، دسِت یوناما 

بازتر از گذشته باشد.
 اگرچه تا کنون روشن نشده که دفتر سیاسی سازمان ملل 
چه  در  و  بزند  فعالیت هایی  چه  به  دست  باید  کابل  در 
زمینه هایی دست باز دشته باشد، اما همه می دانند که این 
دفتر در گذشته نقش خوبی در افغانستان بازی نکرده است. 
افغانستان  حکومت  نتوانست  گذشته  سال  ده  طی  یوناما 
پایه های دموکراسی  را به یک مسیِر درست برای تحکیم 
هدایت کند و زمینه هایی را برای بارور شدِن اعتماد مردم 
انتخابات،  مثل  پروسه  های مدرن و دموکراتیک  به  نسبت 

مساعد سازد.
دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان که در سال 
2002 بعد از سقوط طالبان ایجاد شد، می بایست بر بنیاد 
پیشرفت  و  بهبودی  مسیر  در  را  افغانستان  بن،  توافق نامۀ 
قبال  در  بی طرفانه یی  نقش  و  می کرد  حمایت  و  هدایت 
دفتر  این  اما  می نمود؛  اتخاذ  کشور  سیاسی  رویدادهای 

نتوانست که از انجامِ چنین مسوولیتی کامیاب به در آید.
یوناما بر بنیاد توافق نامۀ بن مأموریت داشت که مسوولیت 
برای  جهانی  جامعۀ  تالش های  و  کمک ها  هماهنگِی 
چنین  نهاد  این  متأسفانه  اما  باشد،  عهده دار  را  افغانستان 
مسوولیتی را، به یک کارکرد سیاسی و تعیین کننده ترجیح 
اضطراری  لویه جرگۀ  برگزاری  در  دفتر  این  چنان که  داد؛ 
انتقالی  دولت  رییس  عنوان  به  کرزی  حامد  آن  در  که 
تعیین شد و هم چنین برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی 
نماینده گان،  مجلس  و  ریاست جمهوری  اوِل  انتخابات  و 
نقشی مداخله جویانه و تعیین کننده ایفا نمود و به خصوص 
این دفتر، نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را 
به عمد به بیراهه کشاند و به نفع آقای کرزی فعالیت کرد.

هم چنان یوناما نتوانست از مداخله در امورِ دومین انتخابات 
ریاست جمهوری صرف نظر کند؛ بلکه این بار علنی تر روند 
نمود.  هدایت  کرزی  آقای  نفع  به  را  پروسه  این  سیاسِی 
این وضع، معاون دفتر یوناما در کابل ـ آقای گلبرایت ـ 
را واداشت که از تصامیم و برنامه های این دفتر به ویژه از 
عملکرد آقای کای آیده نماینده سازمان ملل در کابل، انتقاد 

کند و از کار در این دفتر دست بکشد.
انحراف  به  در  ملل  سازمان  دفتر  و  کرزی  آقای  بنابرین 
شریک  افغانستان،  در  انتخابات  کالِن  پروسۀ  کشاندن 
جرمِ یک دیگر به حساب می آیند. همان گونه که عملکرد 
انتخابات  در  لودین  آقای  ریاست  به  انتخابات  کمیسیون 
زایل  انتخابات  به  را  مردم  اعتماد  ریاست جمهوری، 
واقع  طرف  و  مداخله  با  نیز  ملل  سازمان  دفتر  ساخت، 
شدن در انتخابات، این بی اعتمادی را در سطح افغانستان و 
بین الملل شدت بخشید. در واقع این رفتار مخرب، اعتبار 
و  افغانستان  دربارۀ  جهانی اش  برنامه های  و  ملل  سازمان 

دیگر نقاط جهان را با پرسش جدی روبه رو ساخت.
افزون بر این مسایل، دفتر سازمان ملل در کابل طی این 
ده سال حتا در عزل ونصب های برخی مهره ها در ادارات 
حکومتی نقش داشته و در واقع به مثابه یکی از اداره های 
دیگر،  عبارت  به  است.  نموده  عمل  حکومت  با  موازی 
دفتر  این  کابل،  در  ملل  سازمان  دفتر  مداخله گرانۀ  نقش 
است.  ساخته  مانند  افغانستان  ریاست جمهوری  به  را 
بنابرین حاال که از ایجاد تغییر در نقش دفتر سازمان ملل 
این  می آید،  میان  به  2014 سخن  سال  بعد  افغانستان  در 
و  به رسالت  دفتر  این  آیا  که  نیز مطرح می گردد  پرسش 
مسوولیِت اصلی  خویش بازگشت خواهد کرد و از این پس 
بی طرفی اش را در قبال رویدادهای سیاسی حفظ می کند، 
و یا این که هم چنان به مانند ارگ ریاست جمهوری فعالیت 

خواهد نمود؟
کمی صبر در کار است تا گذرِ زمان به این پرسش، پاسخی 

درخور ارایه دهد!

آیا یوناما 
به رسالت اصلی ِ خویش باز 

خواهد گشت؟

امنیتی  انتقال مسوولیت های  روند  اخالل  باعث  دفاع  وزارت  در  فساد موجود 
خواهد شد. فساد این وزارت نه تنها که روند تجهیز و تسلیح کامل نیروهای 
این  نابودی  باعث  بل در درازمدت  با چالش روبه رو می سازد،  را  ارتش ملی 
وزارت نیز خواهد شد. چرا که عادت به فساد، به کم ترین بضاعت هم رحم 
بسیار  خطر  هم چنان  برمی دارد.  جنازه  گردۀ  از  حتا  را  خود  سهِم  و  نمی کند 
کالنی که از این ناحیه متصور می باشد این است که: در سال های دشواِر پس 
از 2014 امکان دارد طالبان و پاکستان بر این نقطه ضعِف وزارت دفاع تمرکز 
کنند و به ساده گی به جای جنگ رو در  رو و جبهه یی، با پرداخِت مقداری پول، 
به  و  بخرند  وزارت  این  فسادپیشۀ  سربازاِن  و  افسران  از  را  دولت  جبهات 

این گونه، گلیم نظام کنونی را جمع کنند

وزارِت 
دفاع یا 
وزارِت 
فساد؟



فرانسوا اوالند رییس جمهور فرانسه که برای دیدار دو روزه در هند بسر 
می برد روز جمعه از هند به عنوان قدرتی صلح آمیز درجهان یاد کرد 
و از عضویت تمام عیار این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد 

حمایت کرد.
اسکیندیا  مدهارائو  یادبود  مناسبت  به  در یک سخنرانی عمومی  وی 
)Madhavrao Scindia( که در کتابخانه یادبود لعل نهرو برگزار 
شد، تاکید کرد: حضور هند در شورای امنیت برای امنیت دنیا الزم است.
مدهارائو اسکیندیا از وزرای حزب کنگره هند بود که در سال 2001 

فوت کرد.
وی سیاست دهلی نو برای حل همه مناقشات از طریق ابزارهای صلح 
آمیز و نه از طریق اقدامات تحریک آمیز را ستود و ادامه داد: امروز ما 
از هند می خواهیم که با عضویت کامل در شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، واقعیت های امروز را بطور کامل منعکس کند دلیل درخواست 
ما این است که 17 درصد از جمعیت جهان در هند ساکن هستند و هند 

قدرتی صلح آمیز است.
با  فرانسه  مبارزه  در  هند  حمایت  و  درک  از  فرانسه  جمهور  رییس 
تروریسم در مالی تشکر کرد و گفت: دو کشور باید برای رفع تروریسم 

و زدودن ریشه های فقر با یکدیگر همکاری کنند.
وی گفت: ما مبارزه یی جدی و حساس علیه تروریسم ترتیب داده ایم 

و با چالش های بیشتری مواجه هستیم.
اوالند به هند اطمینان داد که فرانسه باید نقش خود را در امنیت اقیانوس 

هند ایفا کند و هند را در تامین امنیت منطقه یاری رساند.
وی ضمن تقدیر از دمکراسی، سکوالریزم و سینمای هند که یکصد 
سالگی اش را جشن گرفت، از هند خواست که از دوستی تاثیرگذاری 
خود بر ایران استفاده کند تا این کشور را درباره برنامه هسته یی پای 

میز مذاکره بنشاند.
وی به دوستی ایران و هند اذعان کرد و افزود: ما می دانیم که هند و مردم 

آن به ایران نزدیک هستند.
رییس جمهور فرانسه همچنین درباره سینمای هند افزود: این صنعت 
به  فرانسه  و  است  جهان  سینمای  تولیدکنندگان  بزرگترین  از  یکی 

برگزاری صدسالگی سینمای هند در کن مفتخر است.
اوالند افزود: هند و فرانسه مشارکت استراتژیک خود را در سال 1998 

آغاز کرده اند اما من این ارتباط را مشارکتی استثنایی می دانم.
وی از مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو نقل قول کرد و گفت: انقالب 
فرانسه راه رسیدن به استقالل را به کشورهای دنیا نشان داده اما کلماتی 

از جمله استقالل و عدالت دیگر تنها متعلق به فرانسه نیست.
اوالند با اشاره به اینکه تنها سه هزار نفر از 17 میلیون دانشجوی هند 
برای تحصیالت عالیه به فرانسه می آیند خواستار پر کردن این شکاف و 

سفر دانشجویان بیشتر از هند به فرانسه شد.
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بازگشت دولت مرداِن بن علی 
به عرصة سیاسی تونس

العابدین  زین  سقوط  از  پس  که  »تونسی ها 
تحکیم  به  نگرانی  با   2011 سال  اوایل  علی  بن 
باجی  داشتند  چشم  خود  انقالب  دستاوردهای 
سیاستمدار  یک  عنوان  به  را  السبسی  قائد 
گذار  دوران  هدایت  منظور  به  مسن  و  کهنه کار 
السبسی  قائد  باجی  کردند.  انتخاب  سیاسی 
صحنه  به  سال ها  از  پس  سالگی   84 سن  در  که 
نخست وزیر  عنوان  به  بازمی گشت  سیاسی 
تونس روی کار آمد و به دلیل آنکه برای داشتن 
بود،  پیر  حد  از  بیش  سیاسی  بلندپروازی های 

محبوبیت مردمی پیدا کرد.

همانطور که انتظار می رفت او پس  از انتخابات مجلس 
موسسان در ماه اکتبر کناره گیری کرد و قدرت را به برنده 

انتخابات یعنی حزب اسالم گرای النهضه واگذار کرد.
با وجود این تغییرات سیاسی در جهان عرب شگفتی های 
زیادی دارد. یکی از این شگفتی ها بازگشت دوباره باجی 
قائد السبسی است. یک سال پس از آغاز قدرت حزب 
النهضه وی به عرصه توجه عمومی بازگشته است و این 
بار رهبر جنبش ندای تونس است که به منظور گردهم 
لیبرال و ایجاد یک وزنه سیاسی  آوردن احزاب پراکنده 

برابر با حزب النهضه پا به عرصه وجود گذاشته است.
سیاستمداران  از  یکی  ترور  از  پس  تونس  که  امروز 
سیاسی  بحران های  عمیق ترین  از  یکی  خود  چپگرای 
یافته  افزایش  النهضه  بر حزب  را تجربه می کند فشارها 

است.
نخست وزیر کنونی تونس خواهان انحالل دولت شده در 
حالی که حزب خود وی با این اقدام مخالف است اما 

مخالفان دولت حزب النهضه با آن موافقند.
تضعیف ایتالف سیاسی متعلق به حزب النهضه نشانه یی 
است  ممکن  تونس  سیاسی  فضای  اینکه  بر  مبنی  است 
تغییر کند اما آیا السبسی می تواند موفقیت اسالم گرایان را 
به چالش کشیده و حزبی را که به رغم سرکوب در دوران 

بن علی قدرت یافت، تهدید کند؟
جواب السبسی به این سوال آری است. نظرسنجی ها در 
تونس چندان قابل اطمینان نیستند اما روند وجود چنین 

چیزی را نشان می دهد.
تایمز  فایننشیال  نشریه  به  اخیرا  مصاحبه یی  در  السبسی 

گفت: ما در حال سقوط هستیم و حزب النهضه در حال 
سقوط است.

السبسی به منظور ایجاد یک ایتالف لیبرال گسترده برای 
جاری  سال  پایان  است  قرار  که  انتخاباتی  در  رقابت 
است.  کرده  دوچندان  را  تالش هایش  باشد،  میالدی 
که  آنگونه  و  است  نادر  پدیده  تونس یک  ندای  جنبش 
یک سیاستمدار لیبرال می گوید کامال متکی به شخصیت 
است  جدی  رهبر  یک  عنوان  به  السبسی  کاریزماتیک 
القا می کند. از جنبه های  که هم قدرت و هم عدالت را 
نوستالژی  القای  می خواهد  السبسی  که  آنچه  گوناگون 
سال های حبیب بورقیبه، بنیانگذار تونس مدرن است که 

تحت حکومت وی السبسی مشاور و وزیر دولت بود.
السبسی تاکید دارد که بازگشت وی در نتیجه رخدادهای 
سیاسی فعلی تونس است که منجر به ایجاد یک حزب 
اسالم گرای قدرتمند و پراکنده شدن گروه های لیبرال و 

چپ گرا شده است.
وی خاطرنشان ساخت: دموکراسی تنها انتخابات نیست 
بلکه چرخه قدرت است که تنها در صورت وجود تعادل 

قدرت اتفاق می افتد.

به گفته وی در میان مطالبات جوانان تونسی در جریان 
انقالب هیچگونه تقاضایی برای مذهب و یا ایدئولوژی 

مطرح نبوده است.
دولت  در  النهضه  حزب  عملکرد  از  که  کرد  تاکید  وی 
این  اولیه  تالش های  به  زمینه  این  در  و  است  مایوس 
قانون  در  اسالمی  شریعت  دادن  قرار  منظور  به  حزب 

اساسی که بعدا از آن عقب نشینی کرد، استناد می کند.

مالیمی  رفتار  اسالم گرایان  که  گفت  همچنین  السبسی 
مرج  و  هرج  جوانان  و  افراطگر  سلفی های  به  نسبت 
طلب حمله کننده به رهبران و میتینگ های مخالفان نشان 

می دهند.
النهضه می گویند  مقامات حزب  این در حالی است که 
که چندان نگران جنبش ندای تونس نیستند. یکی از این 
مقامات می گوید، با توجه به اختالفات سنتی لیبرال ها این 

حزب پیش از اوج گرفتن سقوط خواهد کرد.
اعضای  از  بسیاری  حضور  محل  همچنین  تونس  ندای 
سابق حزب حاکم است و رای دهندگان آن را رد خواهند 

کرد.

رییس جمهور فرانسه:
هند قدرِت صلح آمیز جهان است
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سقوط شهاب سنگ در روسیه 
چند صد نفر را زخمی کرد

سوچی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
میانمار می شود

ویلیام هیگ: 
اروپا در خطر است

برای  تمایل  از  میانمار  مخالف  حزب  رهبر 
ریاست  آتی  انتخابات  در  کاندیداتوری 

جمهوری این کشور خبر داد.
یک سخنگوی حزب آنگ سان سوچی، رهبر 
مخالفان دولت میانمار و برنده جایزه صلح نوبل 
تایید کرد که آنگ سان سوچی در انتخابات آتی 

ریاست جمهوری میانمار شرکت می کند.
این حال  با  سخنگوی حزب مخالفان دولت 
به  مشروط  را  سوچی  سان  آنگ  شرکت 

تغییرات در قانون اساسی این کشور دانست.
به گزارش هفته نامه آلمانی اشپیگل، سخنگوی 
میانمار  در  دموکراسی  برای  ملی  لیگ  حزب 
اعالم کرد که سان سوچی تصمیم گرفته است 

که در انتخابات سال 2015 به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری این حزب حضور یابد.
اون کیااینگ، سخنگوی این حزب در ادامه افزود: سال 2015 اولین و تنها شانس آنگ سان 
سوچی برای ریاست جمهوری است چرا که وی در دور بعدی انتخابات در سال 2020 و با 

رسیدن به سن 67 سالگی برای چنین مسوولیتی پیر شده است.
اما  با وجود مساعد بودن وضعیت کرسی های این رهبر حزب مخالف میانمار در پارلمان 
کاندیداتوری وی در انتخابات عمال مشروط به تغییرات در قانون اساسی میانمار است که این 

تغییرات نیز با حمایت ارتش قابل اجراست.
طبق شروط قانونی کنونی در میانمار افرادی که همسر و یا فرزندانی با تابعیت خارجی دارند، 

نمی توانند برای پست ریاست جمهوری و یا معاونان وی کاندید شوند.
این در حالی است که دو پسر سان سوچی و همچنین همسر متوفی وی تابعیت انگلیسی دارند.
سان سوچی پیشتر و در اکتبر سال 2012 نیز با اشاره به تغییرات در قانون اساسی اظهار داشته 

بود: اگر مردم بخواهند، شهامت و شجاعت رییس جمهور شدن را دارم.
وی در آن زمان اضافه کرده بود که حزب متبوعش درصدد ایجاد تغییرات در قانون اساسی است.

وی دراین ارتباط نیز گفته بود: این تغییرات برای من نیست؛ برای کشور است.
تین سین، رییس جمهوری میانمار نیز در ارتباط با کاندیداتوری رهبر حزب لیگ ملی برای 
دموکراسی گفت:اگر مردم آنگ سان سوچی را به عنوان رییس کشور بخواهند، من باید قبول کنم 
اما این رییس جمهور نیست که در این مورد تصمیم گیری می کند بلکه تصمیم گیری به عهده 

پارلمانی است که اکثریت آن را ارتش تشکیل می دهد.

برجای  زخمی  چندین  روسیه  در  زمین  به  شهاب سنگ  یک  برخورد 
گذاشته است.

روز جمعه منابع خبری روسیه گزارش کردند که برخورد یک شهاب سنگ 
بزرگ به زمین در منطقه اورال واقع در مرکز روسیه، دست کم چهارصد 

نفر را زخمی کرده و به تعدادی ساختمان آسیب رسانده است.
اکثر حادثه دیدگان در اثر اصابت قطعات شیشه و مصالح ساختمانی زخم 
سطحی برداشته اند اما چند نفر به خاطر جراحت جدی تر در ناحیه سر 

تحت درمان قرار گرفته اند.
وزارت حوادث اضطراری روسیه گفته است که صدها مامور امدادی به 

محل اعزام شده اند.
ساکنان محلی گفته اند که این شهاب ستگ را دیده اند که »مانند یک گلوله 
بزرگ آتش« در آسمان فراز شهر یکاترینگبورگ ظاهر شد و پس از 

مدتی، با صدایی مهیب به زمین برخورد کرد.
در  دریاچه یی  سواحل  در  یا  داخل  به  سنگ  شهاب  این  ظاهراً 
کیلومتری جنوب  نزدیکی شهرک چبارکول، واقع در حدود دویست 

یکاترینگبورگ سقوط کرده است.
به گفته اهالی محلی، تاثیر برخورد شهاب سنگ با زمین به زلزله شباهت 
از  تعدادی  پنجره  به خصوص در شهر چلیابینسک شیشه  که  داشت 
ساختمان ها را شکست و در یک مورد، باعث فرو ریختن سقف یک 

کارخانه شد.
چلیابینسک واقع در حدود یکهزار و پانصد کیلومتری جنوب مسکو، یک 
شهرک صنعتی با تعدادی کارخانه، یک نیروگاه اتمی و مرکز ذخیره و 

پردازش پسمانده سوخت نیروگاهی است.
کارشناسان گفته اند که پس از ورود این شهاب به جو زمین، بخش عمده 

آن سوخته و قطعاتی از بدنه اصلی در نقاط مختلف پراکنده شده است.
شیشه پنجره ساختمان ها تا فاصله دویست کیلومتری محل اصابت قطعه 
اصلی شهاب سنگ شکسته و برخی گزارش ها حاکی از آن است که 
قطعات کوچکتر این جرم آسمانی تا نواحی سیبری هم پراکنده شده 

است.
تعدادی از اهالی محلی توانسته اند با استفاده از موبایل، از واقعه سقوط 
شهاب سنگ تصویربرداری کنند و از طریق اینترنت در دسترسی کاربران 

قرار دهند.
در یکی از این تصاویر، نور خیره کننده یی در هوا ظاهر می شود و در 
پی آن، صدای مهیب انفجار به گوش می رسد که ناشی از برخورد قطعه 

اصلی شهاب سنگ به زمین است.
یکی از شاهدان عینی گفته است که حرکت شهاب سنگ در آسمان و 
برخورد آن به زمین »به صحنه سقوط یک هواپیما شباهت داشت با این 

تفاوت که اندازه آن ده برابر یک هواپیما بود.«

اعالم  با  انگلیس  خارجه  امور  وزیر 
یک  شماره  مقصد  به  سوریه  اینکه 
جهان  سراسر  در  تندرو  گروه های 
تاکید کرد که گروه های  تبدیل شده، 
سوریه  در  اکنون  هم  که  مخالفی 
می جنگند در آینده به خطری جدی 

برای اروپا تبدیل خواهند شد.
به گزارش الجزیره، ویلیام هیگ، وزیر 
امور خارجه انگلیس در سخنانی در 
لندن  شهر  نظامی  مطالعات  مرکز 
میان  گفت: هر چه جنگ در سوریه 
دولتی  نیروهای  و  گروه های مخالف 
آموزش  به خوبی  که  تندروهایی  از  نسل جدیدی  تشکیل  بیانجامد خطر  دراز  به 
نظامی دیده اند، افزایش می یابد که این امر در آینده برای انگلیس و دیگر کشورهای 

اروپایی خطری بزرگ خواهد بود.
هیگ ادامه داد: انگلیس به دستاوردهایی که بهار عربی در مصر، تونس، یمن و لیبیا 
به دست آورده ایمان دارد اما سوریه هم اکنون به مقصد شماره یک گروه های تندرو 

و افراطی تبدیل شده که از سراسر جهان به سوریه می روند.
وی آنچه را که »انقالب سوریه« نامید در معرض خطر »ربوده شدن توسط تندروها« 
تجمع  مرکز  به  عربی  بهار  در  دیگری  از هر کشور  بیش  و گفت: سوریه  دانست 

گروه های تندرو تبدیل شده است.
وزیر امور خارجه انگلیس در ادامه افزود: گروه هایی که هم اکنون به سوریه رفته اند 
ممکن است اکنون برای ما خطری نداشته باشند اما در صورتی که زنده بمانند برخی 
از آنها به کشورهای اروپایی باز خواهند گشت و بازگشت آنها با کوله باری از تجربه 

در زمینه سالح و مواد منفجره و نیز افزایش تفکر افراطی آنها خواهد بود.
سوریه  در  خشونت ها  هرچه  گفت:  نیز  روسیه  مسووالن  به  خطاب  هیگ  ویلیام 
که  است  مساله یی  این  و  می یابد  افزایش  نیز  گروه ها  گونه  این  خطر  یابد  ادامه 

تصمیم گیرنده گان در کرملین نباید از آن غافل شوند.
وی با اعالم اینکه خطر استفاده از سالح های شیمیایی و بیولوژیکی در سوریه وجود 
دارد، بار دیگر از چین و روسیه خواست تا از تالش های شورای امنیت برای حل 

بحران سوریه حمایت کنند.

گزارش - واشنگتن پست        
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انسانی،  تجارب  برجستۀ  جنبه های  از  یکی 
در  فرد«  به  منحصر  »وجودِ  احساس  حضور 
افراد بشر است؛ چیزی که فالسفه بنا بر سنت، 

آن  را هویت شخصی یا »خود« نامیده اند. 
کرد:  تعریف  این گونه  را  »خود«  می توان 
»خود یک کلیت شخصی شده، سازمان یافته و 
تجلیات  و  تجارب  از  ترکیبی  است،  منسجم 
شخصی«. هر فردی خود را به لحاظ جسمی 

از دیگران متمایز و جدا می داند.
فرد  به  که  دارد  وجود  شخصیت  از  جنبه یی 
بیدار  خواب  از  که  صبح  هر  می دهد  اجازه 
که  است  فردی   همان  باشد  مطمین  می شود، 
این جنبۀ  رفته  است.  به رخت خواب  دیشب 
خود »خود بوم شناختی« نامیده می شود. ورای 
این درک بوم شناختی و جسمانی از خود، هر 
فردی به فعالیت های درونِی خویش )رویاها، 
جریان افکار و احساسات و...( آگاهی نسبی 
زیادی  حد  تا  درونی  فعالیت های  این  دارد. 
از  مستقیم  به طور  دیگران  و  است  شخصی 

آن ها باخبر نیستند. 
بدون شک بعضی از جنبه های خود، از جمله 
پدیده های عمومی هستند؛  بوم شناختی،  خود 
به  را  ما  نظر  فرهنگی  بین  روان شناسی  اما 
وابسته  که  می کنند  جلب  خود  از  جنبه هایی 
به فرهنگ  هستند. به این معنی که در بعضی 
از فرهنگ ها یافت می شوند و در بعضی دیگر 
دو  تاثیرات  بررسی  به  نوشتار  این  در  خیر. 
به  دادن  )اولویت  فردگرایی  فرهنگی  ویژگی 
)اولویت  جمع گرایی  و  گروه(  مقابل  در  فرد 
دادن به گروه در مقابل فرد( بر روی »خود« 
پیش  فرآیند هایش می پردازیم.   از  تعدادی  و 
از شروع بحث الزم است به یک نکته اشاره 
شده  انجام   بین فرهنگی  تحقیقات  اکثر  شود. 
)و بسیاری از تحقیقاتی که در نوشتار حاضر 
به آن ها اشاره می شود( به بررسی تفاوت های 
دو فرهنگ امریکای شمالی )امریکا و کانادا( 
 )... و  جاپان  کوریا،  )چین،  آسیای شرقی  و 
جهان  دوقطبی انگاری  نه  مقصود  می پردازد. 
نمایندۀ  فرهنگ  دو  این  این که  نه  و  است 
بلکه هدف  هستند.  فرهنگ های جهان  سایر 
متضاد  کاماًل  فرهنگ  این دو  از  بهره گیری 
برای نمایان ساختن بهتر تاثیرگذاری فرهنگ 

بر روان شناسی است. 
غربی،  فردگرای  فرهنگ های  از  بسیاری  در 
باوری عمیق به جدایی ذاتی افراد از یک دیگر 
به چشم  می خورد. در این فرهنگ ها، هنجارها 
بسیاری  تاکید  دیگران  از  فرد  استقالل  بر 
کشف  به  که  می خواهند  فرد  از  و  می کنند 
خویش  منحصربه فرد  خصوصیات  بروز  و 
بپردازد. حصول این ضرورِت هنجارین منوط 
به نحوی که رفتارهای شان  افراد  به پرورش 
نگرش های  و  احساسات  افکار،  مرجعیت  با 

خودشان سازمان   یابد، است. 
این  در  فرد  یک  درک  برای  طرفی  از 
استفاده  مرجع  همین  از  باید  نیز  فرهنگ ها 
کرد. بر اساس این تفسیر از »خود«، هر فرد به 
عنوان جهانی با مرز مشخص، منحصربه فرد، 
کم  و  بیش یکپارچه، مرکز پویایی از آگاهی، 
هیجان، قضاوت و عمل، سازمان یافته در یک 
قرار  دیگر  کل های  مقابل  در  که  متمایز  کل 
این  ضروریات  از  می شود.  پنداشته  می گیرد، 
»خود«  پنداشتن  مستقل  و  دیدگاه خودمختار 
است و به این خاطر این نوع »خود« را خود 

مستقل می نامند. 
در مقابل در بسیاری از فرهنگ های جمع گرای 
ذاتی  وابسته گی  به  عمیق  باوری  غیرغربی، 
یک  چشم  می خورد.  به  یکدیگر  به  افراد 
حفظ  فرهنگ ها،  این  در  هنجارین  ضرورت 
این وابسته گی متقابل بین افراد است. حصول 
به  خود  انگاشتن  مستلزمِ  هنجارین  باید  این 
گسترده تر  اجتماعی  روابط  از  بخشی  عنوان 
که  امر  این  به  اذعان  حال  عین  در  است. 
از  وسیع  مجموعه  یک  حول  فرد  رفتارهای 
از  نیز  می یابد  سازمان  متقابل  وابسته گی های 
است. »خود«  باید  این  به  ملزمات دست یابی 
از  و  نیست  جدا  دیگران  از  دیدگاه  این  در 
می شود  برانگیخته  جمع گرا  فرهنگ  سوی 
و  بیابد  دیگران  با  هماهنگی  برای  راهی  تا 

تعهداتش نسبت به دیگران را به جا آورد. 
نامیده  وابسته  خود  خود،  از  برداشتی  چنین 
می شود. تحقیقات بیانگر آن است که وقتی از 

تا خود  افراد جوامع فردگرا خواسته می شود 
را توصیف کنند معموالً از صفات فردی چون 
صادق،  تنبل،  خسته گی ناپذیر،  جسارت،  با 
منطقی و.... استفاده  می کنند. اما اعضای افراد 
خود  توصیف  در  شرقی  آسیای  فرهنگ های 
احساسی،  مانند  بین فردی  صفات  از  بیشتر 

مهربان، دل سوز و... استفاده  می کنند.
همچنین تحقیقات حاکی از این امر است که 
در کشور چین، حتا در مناطقی که به سرعت 
بیشتر  افراد  هستند،  شدن  مدرنیزه  حال  در 
هنجارهای  و  دیگران  انتظارات  با  متناسب 
شخصی  میل  تا  می کنند  رفتار  اجتماعی 
هندی ها  شده،  انجام  تحقیقات  طبق  خویش. 

با  خوب  روابط  برای  امریکایی ها  از  بیش 
به  پاسخ گویی  و  قایل اند  اهمیت  دیگران 
به  امریکایی ها  از  بیش  را  دیگران  نیاز های 
عنوان یک تعهد اخالقی جدی تلقی می کنند. 

همسانی خود
جهان شمول  در  بین فرهنگی  جدید  تحقیقات 
عنوان  تحت  نظریات  از  دسته یی  بودِن 
این گونه  ایجاد کرده اند.  تردید  همسانِی خود 
بین  تا  می کنند  تالش  افراد  معتقدند  نظریات 
ایجاد کنند.  اعتقادات شان هماهنگی  اعمال و 
مفروضۀ اصلی این گونه نظریات این است که 
عدم هماهنگی بین اعمال و اعتقادات در فرد 

احساسات نامطلوب ایجاد می کند.
احساساِت  این  از  رهایی  برای  نیز  فرد 
نامطلوب برانگیخته می شود تا مجدداً همسانی 
از دست رفته را ایجاد کند. به طور کلی افراد 
فرهنگ های جمع گرا محیط را کم  وبیش ثابت 
می دانند )هنجارها، تعهدات و وظایف ثابت( 
و خود را تغییرپذیر به نحوی که همیشه آمادۀ 
با  هماهنگ شدن  منظور  به  خود  دادِن  تغییر 

محیط هستند. 

را  خود  فردگرا  فرهنگ های  افراد  برعکس 
صفات  )نگرش ها،  می دانند  ثابت  کم وبیش 
شخصیتی، توانایی ها و حقوق ثابت( و محیط 
را تغییرپذیر. بنابرین، همواره آمادۀ ایجاد تغییر 
در محیط هستند. نگرش ها و رفتارهای افراد 
کشورهای  به  نسبت  فردگرا  کشورهای  در 
جمع گرا بسیار همخوان تر است. نتایج تحقیقی 
نشان می دهد که جاپانی ها کمتر از استرالیایی ها 
به اعتقادات و نگرش های شخصِی خود توجه 
عمل  باید ها  اساس  بر  بیشتر  آن ها  می کنند. 
می کنند تا احساسات شخصی خود. در نتیجه، 
بین نگرش های شخصی و  هماهنگی کمتری 

رفتارهای آن ها وجود دارد. 
  خودافزایی در مقابل خودزدایی 

روی  بر  شده  انجام  تحقیقات  از  بسیاری 
اروپایی  و  امریکایی  فردگرای  فرهنگ های 
حاکی از آن است که در افراد این فرهنگ ها، 
دیدن  بهتر  و  حفظ  برای  گسترده یی  تمایل 
طور  به  دارد.  وجود  )خودافزایی(  »خود« 
که  دارند  تمایل  فرهنگ ها  این  مردمان  مثال، 
ثابت  درونی  صفات  به  را  خود  پیروزی های 
خود )توانایی ها و استعدادها( نسبت دهند و 
شکست های خود را به عوامل خارجی )مانند 
مقصر دانستن دیگران( یا عوامل درونِی ناثابت 

)مانند عدم تالش کافی( نسبت دهند.
نتایج یک تحقیق ملی در امریکا نشان می دهد 
که 70 درصد از امریکایی ها معتقدند که نمرۀ 
متوسط  از  مدیریتی،  توانایی های  در  آن ها 
باالتر است. در توانایی کنار آمدن با دیگران، 
تعداد بسیار اندکی از امریکایی ها نمرۀ خود را 

پایین تر از میانگین برآورد کردند. 
حدود 60 درصد از امریکایی ها معتقد بودند 
قرار  توانایی  این  در  برتر  درصد  ده  که جزو 
از آن ها خود را جزو یک  دارند و 15درصد 
نشان  تحقیقات  کردند.  معرفی  برتر  درصد 
حتا  فردگرا  فرهنگ های  افراد  که  می دهد 
نشان  را  خودافزایی  به  تمایل  پایین  سنین  از 

می دهند.
مردمان  باالی  مثبت گرایی  مقابِل  در 
فرهنگ های  مردمان  فردگرا،  فرهنگ های 
آسیای شرقی گاهی منفی گرایی قابل  توجهی 
را نشان می دهند.پیامد این تفاوت فرهنگی این 
خواهد بود که امریکایی ها تمایل دارند خود را 
مملو از صفات مثبت ببینند و جاپانی ها تمایل 

دارند خود را خالی از صفات منفی.
امریکایی ها  که  است  آن  از  حاکی  تحقیقات 
صفات  از  بیشتر  خود  توصیف  هنگام  در 
من  قدرتمندم،  )من  می کنند  استفاده  مثبت 
توصیِف  در  جاپانی ها  اما  هستم(  با جسارت 
می کنند  تاکید  خود  ضعِف  نقاط  بر  یا  خود 
غیاب صفات  بر  یا  ریاضی ضعیفم(  در  )من 
منفی )من خودخواه نیستم(. افراد فرهنگ های 
فردگرا به دنبال پیشی گرفتن از دیگران اند و 
در  باشند.  بقیه  از  برجسته تر  می کنند  تالش 
به دنبال آن هستند که  بیشتر  مقابل جاپانی ها 
بزنند  جلو  آن  از  تا  نمانند  عقب  متوسط  از 
در ضرب المثل  چنان که  کنند،  توجه  و جلب 
چکش  با  بزند  بیرون  که  »میخی  جاپانی 

برسرش می کوبند« بر آن تاکید می شود.
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محسن جوشن لو

بخش نخست

رابطه بین ترتیب، تولد 
و شخصیت

  ترتیِب تولد و شخصیت
ممکن است همۀ آدم ها برابر آفریده شده باشند؛ اما نگاهی به میزان دستمزدشان 
نشان می دهد که درآمدشان نابرابر است. این مسأله به طبقۀ اجتماعی، تحصیالت 
و حتا چانس نسبت داده می شود؛ اما به نظر دالتون کانلی، استاد جامعه شناسی 

دانشگاه نیویارک، نابرابری از خانواده آغاز می شود.
کانلی در کتابش با عنوان »ترتیب تولد؛ کدام خواهر و برادرها موفق می شوند 
بین  ایاالت متحده،  افراد در  بین  نابرابری درآمد  و چرا« می گوید: 75 درصد 
خواهر و برادرها در یک خانواده مشاهده می شود. او به عنوان مثال به اقبال و 

ثروت متفاوت بیل و راجر کلینتون، و جیمی و بیلی کارتر اشاره می کند.
تحقیقات نشان داده که فرزندان اول )و تک فرزندها( در موفقیت های تحصیلی، 
منزلت حرفه یی، درآمد و ثروِت خالص پیشتاز هستند. برعکس، فرزندان میانی 

در خانواده های پرجمعیت بدترین وضع را دارند.
مایکل گروس، نویسندۀ کتاب »چرا فرزندان اول فرمان روایی می کنند و فرزندان 
آخر می خواهند جهان را دگرگون کنند«، اعتقاد دارد: موقعیت یک کودک در 
خانواده، شخصیت، رفتار، یادگیری و قدرت کسب معاش او را تحت تأثیر قرار 
می دهد. اغلب مردم درکی ذاتی از این مطلب دارند که ترتیب تولد به نحوی بر 
رشد تأثیر می گذارد، اما چه گونه گی تأثیر مهم و معنی دار آن را کم تر از آن چه 

که واقعًا هست، در نظر می گیرند.
کانلی نیز معتقد است: ترتیب تولد در شکل دادن موفقیت های فردی مهم است، 
اما این فقط در مورد فرزندان خانواده های بزرگ )با بیشتر از چهار فرزند( و 
در خانواده هایی که منابع مالی و وقت والدین کم باشد، صادق است. اما در 

خانواده های ثروتمند، این تأثیر کم تر است.
در این جا نگاهی می اندازیم به تأثیری که ترتیِب تولد ممکن است بر خصوصیات 

فردی داشته باشد: 

  فرزندان اول
جاه طلب تر  وظیفه شناس تر،  اول  فرزندان 
برادرهای  و  خواهر  از  سلطه جوتر  و 
کوچک تر از خود هستند. فرزندان اول در 
دانشگاه های هاروارد و ییل به خوبی خود 
را نشان می دهند، هم چنان که در رشته های 
و  مهندسی  پزشکی،  مثل  مشکل تری 
فضانوردانی  همۀ  می درخشند.  حقوقی 
فرزند  بزرگ ترین  رفته اند،  فضا  به  که 
بوده اند  خانوادۀشان  پسر  بزرگ ترین  یا 
که  زمانی  )حتا  نیز  تاریخ  طول  در  و 
بوده است(  پرفرزند معمول  خانواده های 
نوبل  جایزۀ  برنده گان  از  نیمی  از  بیش 

فرزند اول بوده اند.
شخصیت ها  برخی  بدانید  نیست  بد 
برانسون،  ریچارد  کلینتون،  هیالری  نظیر 
کتاب های  )نویسندۀ  جی.کی.رولینگ 

از جمله:  از ستاره های سینما  پاتر(، وینستون چرچیل، هم چنین بعضی  هری 
کلینت ایستوود، جان وین، سیلوستر استالونه، بروس ویلیس، و همۀ بازیگرانی 

که نقش جیمز باند را بازی کرده اند، همه گی فرزند نخست خانواده بوده اند.

فرزندان اول وظیفه شناس تر، 
جاه طلب تر و سلطه جوتر از 
خواهر و برادرهای کوچک تر از 
خود هستند. فرزندان اول در 
دانشگاه های هاروارد و ییل به 
خوبی خود را نشان می دهند، 
هم چنان که در رشته های 
مشکل تری مثل پزشکی، 
مهندسی و حقوقی می درخشند. 
همۀ فضانوردانی که به فضا 
رفته اند، بزرگ ترین فرزند یا 
بزرگ ترین پسر خانوادۀشان 
بوده اند و در طول تاریخ نیز )حتا 
زمانی که خانواده های پرفرزند 
معمول بوده است( بیش از نیمی 
از برنده گان جایزۀ نوبل فرزند 
اول بوده اند

و 

در حوزۀ 
»خود«
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نویسنده: والدیمیر ناباکوف
برگردان: فرزانه طاهری

عناوینی چون: »چه گونه می توان خوانندۀ خوبی شد« یا: 
فرعِی  عنوان های  می توان  را  نویسنده گان«  با  »مهربانی 
قرار  گوناگون  نویسنده گاِن  دربارۀ  گوناگون  مباحثات 
داد؛ چرا که طرِح من این است که با عشق، و با جزییات 

عاشقانه و مفصل، به چند شاهکار اروپایی بپردازم. 
معشوقه اش  چنین  به  نامه یي  در  فلوبر  پیش،  صدسال 
خوبی  به  را  کتاب  چند  دست کم  آدم  اگر  می نویسد: 

می شناخت، چه محقق برجسته یي می شد. 
کند  توجه  جزییات  به  باید  آدم  خواندن،  هنگام  به    
که  ندارد  اشکالی  هیچ  البته  بورزد.  عشق  آن ها  به  و 
پس از آن که ذره های آفتابِی کتاب با عشق جمع آوری 
با  را  کار  آدم  اگر  بتابد.  هم  کلی گویی ها  شد،  مهتاِب 
یک تعمیم پیش ساخته آغاز کند، راه را غلط رفته است 
می افتد.  دور  آن  از  بفهمد،  را  کتاب  آن که  از   قبل  و 
هیچ چیز کسالت آورتر و در حق نویسنده غیرمنصفانه تر 
از آن نیست که کسی مثاًل خواندنمادام بواری را با این 
تصور از پیش ساخته آغاز کند که کتابی است در حمله 
به بورژوازی. باید همیشه به خاطر داشت که اثر هنری 
بدون تردید خلق جهانی تازه است، پس اولین کاری که 
باید کرد، این است که این جهان تازه را با دقت هرچه 
تمام تر مطالعه کنیم، طوری به آن نزدیک شویم که انگار 
همین حاال خلق شده است و به آن جهان هایی که قباًل 
می شناخته ایم، هیچ ربطی ندارد. وقتی که این جهان تازه 
را به دقت مطالعه کردیم، آن وقت، و فقط آن وقت است 
که  می توان به رابطۀ آن با جهان های دیگر، با رشته های 
دیگر دانش پرداخت. و سوال دیگر، آیا می توان از یک 
جمع آوری  زمان ها  و  مکان ها  دربارۀ  اطالعاتی  رماْن 

باشد  ساده لوح  آن قدر  کسی  است  ممکن  مگر  کرد؟ 
پر  و  پرفروش  کتاب های  آن  از  می تواند  کند  فکر  که 
آن ها  جنجال  و  جار  با  کتاب  باشگاه های  که  پیمان  و 
چیزی  می کنند،  طبقه بندی  تاریخی  رمان های  جزو  را 
ادبی  تکلیف شاهکارهای  بیاموزد؟ پس  دربارۀ گذشته 
آوستین  جین  که  تصویری  به  می توانیم  آیا  چیست؟ 
بارونت ها و مناظرش  با  انگلستان دوران زمین داری  از 
اتاق  با  فقط  او  درحالی که  کنیم  اعتماد  کرده،  ارایه 
نشیمن یک کشیش آشنا بود؟ و آیا می توانیم رما »خانۀ 
قانون زده / دیکنز(، این رمانس خیال انگیز را که در لندن 
خیال انگیز می گذرد، بررسی لندن صدسال پیش بنامیم؟ 
قطعًا نمی توانیم. و در مورد رمان های بزرگ دیگر هم 
همین طور است. واقعیت این است که رمان های بزرگ 

قصه های بزرگ پریان هستند...
زمان، مکان، رنگ فصول و حرکات ماهیچه ها و ذهن 
همۀ این ها در چشم نویسنده گان صاحب نبوغ )تا آن جا 
هم  حدس مان  من،  گمان  به  و  می زنیم  حدس  ما  که 
بتوان  که  نیست  سنتی یی  تصورات  آن  است(،  درست 
از کتاب خانه های عمومی  به امانت گرفت؛ مجموعه یی 
است از غافل گیری های منحصر به فرد که استادان هنرمند 
یاد گرفته اند که آن ها را به روش خاص خودشان توصیف 
کنند. برای نویسنده گان فرعی آن چه باقی می ماند، رنگ 
و لعاب دادن به چیزهای معمولی است: این نویسنده گان 
ابداً زحمت خلق دوبارۀ جهان را به خود نمی دهند، فقط 
تالش می کنند تا حد توان شان بهترین ها را از مجموعۀ 
بیرون  انگاره های سنتی داستان  از  از چیزها،  مشخصی 
بکشند. آن ترکیبات متنوعی که این نویسنده گان  فرعی 
کنند،  ارایه  مشخص  محدودۀ  این  درون  در  می توانند 
هم  خیلی  بی دوام  و  مالیم  نحوی  به  می تواند  احتماالً 
سرگرم کننده و جالب باشد، چون خواننده گان فرعی هم 
مبدلی  لباس  در  را  خود  عقاید  و  افکار  دارند  دوست 
دلپذیر بازشناسند. اما نویسندۀ واقعی، آدمی که سیارات 
خلق  خواب  در  را  انسانی  و  می اندازد  چرخش  به  را 
انسان به خواب  با دندۀ این  می کند و با شور و شوق 
رفته ور می رود، هیچ ارزش مشخصی وجود ندارد: باید 
بیهوده یي ست  کار  نوشتن  کند.   را خلق  آن ها  خودش 
اگر در ابتدای امر هنر دیدن جهان را، به منزلۀ داستان 
این جهان شاید  متبادر نکند. مادۀ خام  به ذهن  بالقوه، 
به اندازۀ کافی واقعی باشد )تا جایی که بتوان واقعیت 
نامیدش(، اما ابداً به عنوان یک کل پذیرفته شده وجود 
ندارد: تمامًا آشفته گی است، و نویسنده به این آشفته گی 
اجازه  جهان  به  ترتیب  بدین  و   »! »بشو  که  می گوید 

می دهد تا تکان تکان بخورد و مخلوط شود و آن وقت 
است که می بینیم تک تک اتم های جهان دوباره ترکیب 
سطحی  بخش های  به  فقط  تحول  این  و  است،  شده 
نخستین  نویسنده،  است.  نمانده  محدود  آن  مشهود  و 
تک تک  بر  و  می کشد  را  نقشۀ جهان  که  است  انسانی 
نامی  می گذارد. میوه های درخت  اشیای طبیعت در آن 
جهاِن او خوردنی اند. آن موجود خال خالی را که از جلِو 
آن  میان  دریاچۀ  اسم  کرد.  رام  می توان  کرد،  فرار  من 
دریاچۀ  بگوییم،  هنرمندانه تر  یا  دریاچۀ شیری  درختان 
آب صابون خواهد بود. آن مه یک کوه است، و آن کوه 
باال  بی جاده یی  از شیب   هنرمند  استاد  شود.  فتح  باید 
می رود، و در قله، بر ستیغ آن، فکر می کنید چه کسی را 
می بیند؟ خوانندۀ از نفس افتاده و خوش حال را. آن جا 
به ناگهان یکدیگر را در آغوش می کشند و اگر کتاب تا 

ابد باقی بماند، آن ها تا ابد با هم پیوند دارند. 
خوب،  حافظۀ  تخیل،  که  است  کسی  خوب  خوانندۀ 
این  باشد.  داشته  هنری  درک  کمی   و  لغات  فرهنگ 
درک را هر وقت که فرصتی پیش آید، در خود پرورش 
پیشنهاد می کنم همین کار را  به دیگران هم  می دهم و 
بکنند. تصادفًا من کلمۀ خواننده را خیلی سهل انگارانه 
به کار می برم. عجیب است اما آدم نمی تواند کتاب را 
بخواند: فقط می تواند آن را بازخوانی کند. یک خوانندۀ 
خوب، یک خوانند ۀ مهم، یک خوانندۀ فعال و خالق، 

یک بازخوان است. و برای تان می گویم که چرا. وقتی 
فرایند  همین  می خوانیم،  را  کتابی  نخستین بار  برای 
از  پس  سطر  به چپ،  راست  از  دشوار حرکت چشم 
پیچیده  کار جسمانی  این  از صفحه،  پی  سطر، صفحه 
ظرف  در  کتاب  مطلب  درک  فرایند  همین  کتاب،  با 
حایل  هنرمندانه  تحسین  و  ما  میان  آن،  مکان  و  زمان 
می شود. وقتی به یک نقاشی نگاه می کنیم، حتا اگر مثل 
کتاب عناصر عمق و تحول را در بر داشته باشد، مجبور 
دهیم.  حرکت  خاص  نحوی  به  را  چشمان مان  نیستیم 
یک  با  نخستین  تماس  همان  در  زمان  عنصر  واقع  در 
یک  خواندن  هنگام  به  نمی گذارد.  میدان  به  پا  نقاشی 
شویم.  آشنا  آن  با  تا  باشیم  داشته  فرصت  باید  کتاب 
را  تصویر  کل  بتواند  که  نداریم  بدن  در  عضوی  هیچ 
ببرد.  ادراک کند و در عین حال، از جزییات آن لذت 
اما وقتی برای دومین بار، یا سومین بار یا چهارمین بار 
یک کتاب را می خوانیم، در واقع با کتاب همان کاری 
را کرده ایم که با نقاشی می کنیم. با این همه بهتر است 
عضو چشم، این شاهکار غول آسای تکامل را با ذهن، 
نگیریم.  اشتباه  است،  غول آساتر  بازهم  دستاوردی  که 

یک کتاب، هرچه هم که باشد، یک اثر داستانی یا یک 
اثر علمی  )که حدومرزشان به  آن وضوحی که همه گان 
می رود.  ذهن  سراغ  به  همه  از  اول  نیست(-،  معتقدند 
ذهن، مغز، در باالی ستون فقراتی که مورمور می شود، 
تنها ابزاری ست یا باید باشد که، به هنگام خواندن کتاب 

به کار می رود. 
که  بپردازیم  مسأله  این  به  باید  است،  چنین  که   حال 
آفتابی مواجه می شود،  با کتاب  وقتی خوانند ۀ ترش رو 
از  ذهن چه گونه کار می کند. اول از همه ُخلق عبوس 
میان می رود، و خواننده، بد یا خوب، پا به میانۀ میدان 
ویژه  به  کتاب،  یک  کردن  آغاز  برای  می گذارد. تالش 
وقتی که کسانی کتاب را تحسین کرده ا ند که خوانند ۀ 
جوان در نهان آن ها را اُُمل یا جدی می پندارد، تالشی 
غالبًا دشوار است، اما همین که شروع شد، پاداش های 
برای  هنرمند  استاد  دارد. چون  پی  در  فراوان  و  متعدد 
خلق کتابش، تخیل خود را به کار برده است. طبیعی و 
منصفانه آن است که مصرف کنندۀ کتاب هم تخیلش را 

به کار بگیرد. 
باشد.  داشته  می تواند  تخیل  نوع  دو  دست کم  خواننده 
پس بیایید ببینیم کدام یک از این دو نوع برای خواندِن 
یک کتاب مناسب است. اولی آن نوع تخیل نسبتًا حقیر 
است که به عواطف ساده چنگ می زند و ماهیتی کاماًل 
شخصی دارد. ما موقعیت خاصی را در کتاب با شدت 

تمام احساس می کنیم، چون ما را به یاد اتفاقی می اندازد 
که برای خودمان یا کسی که می شناسیم یا می شناختیم، 
یا مثاًل یک خواننده برای یک کتاب  پیش آمده است. 
کشور،  که  دلیل  این  به  فقط  است،  قایل  ارزش  بسیار 
منظره، یا آن شیوۀ زنده گی را زنده می کند که با اندوه 
با  را  خود  این که  یا  می اندازد.  گذشته اش  یاد  به  را  او 
از  یکی  این  که  می پندارد،  یکی  کتاب  در  شخصیتی 
بدترین کارهایی ست که خواننده می تواند بکند. این نوع 
برای خواننده گان  من  که  نیست  تخیلی  نوع  آن  حقیر، 

آرزومند باشم. 
پس خواننده باید از کدام ابزار قابل اعتماد استفاده کند؟ 
از ابزار تخیل غیرشخصی و شعف هنرمندانه. به گمان 
من، باید رابطۀ موزون و هنرمندانه یی میان ذهن خواننده 
و ذهن نویسنده برقرار و تحکیم شود. باید کمی  فاصله 
بگیریم و از این فاصله گیری لذت ببریم، لذتی مفرط. 
البته بیرون ماندن در چنین زمینه هایی، غیرممکن است. 
هر چیزی که به زحمتش بیارزد، تا حدودی ذهنی است. 
مثاًل، شمایی که این جا نشسته اید، شاید فقط رویای من 
باشید. و من هم شاید کابوس شما باشم. اما منظور من 

این است که خواننده باید بداند که کی و کجا بر تخیلش 
شناخت  برای  تالش  با  باید  را  کار  این  و  بزند  افسار 
دقیق جهان ویژه یی انجام دهد که نویسنده در اختیارش 
باید  بشنویم،  و  ببینیم  را  چیزها  باید  است.  گذاشته 
نویسنده  آدم های  رفتار  و  حرکات  و  لباس ها،  اتاق ها، 
را تجسم کنیم. رنگ چشم »فنی پرایس« در »مانسفیلد 

پارک« و لوازم اتاق کوچک و سرد او مهم است. 
همۀ ما خلق وخوهای متفاوتی داریم و می توانیم همین 
یک  برای  خلق وخو  بهترین  که  بگویم  شما  به  حاال 
خلق وخوی  با  هنرمندانه  خلق وخوی  ترکیب  خواننده، 
علمی است. اگر چنین خلق وخویی وجود ندارد، باید آن 
را در خود ایجاد کرد. هنرمند مشتاق، خود در معرض 
نگرشی بسیار ذهنی نسبت به اثر است. اما اگر کسی که 
و  و شوق  فاقد شور  مطلقًا  بشود،  خواننده  است  قرار 
صبر و تحمل باشد – شور و شوِق یک هنرمند و صبر 
خوب  ادبیاْت  از  است  بعید  ـ  دانشمند  یک  تحمِل  و 

لذت ببرد. 
 ادبیات در آن روز زاده نشد که پسرکی که فریاد می زد 
گرگ  و  دوید  بیرون  نیاندرتالی  درۀ  از  گرگ!،  گرگ! 
بزرِگ خاکستری رنگی هم سر به دنبالش گذاشته بود؛ 
زد گرگ  فریاد  پسرکی  که  زاده شد  روزی  آن  ادبیات 
آمد! گرگ آمد! و هیچ گرگی پشت سرش نبود. این امر 
که باألخره پسرک بی چاره چون خیلی دروغ می گفت، 
خوراک حیوان وحشی واقعی شد، کاماًل تصادفی است. 
اما نکتۀ مهم این جاست. میان آن گرِگ علفزار با گرگ 
آن  رابط،  آن خط  کم رنگ هست.  رابطه  یی  داستان  آن 

منشور رنگ، هنر ادبیات است. 
داستانی  اگر  داستان.  یعنی  داستان  ابداع،  یعنی  ادبیات 
و  کرده ایم  توهین  هنر  به  هم  بنامیم،  واقعی  داستان  را 
فریب دهندۀ  یک  بزرگی  نویسندۀ  هر  واقعیت.  به  هم 
هم  طبیعت  یعنی  اعظم،  متقلب  آن  ولی  است؛  بزرگ 
چنین است. طبیعت همیشه فریب می دهد. از آن فریب 
سادۀ تولید مثل گرفته تا توهم عظیم و پیچیدۀ رنگ های 
نظام  پرنده گان، در طبیعت  پر  یا   پروانه ها  بال  محافظ 
خارق العاده یی از افسون و فریب وجود دارد. نویسندۀ 

داستان فقط پا جای پای طبیعت می گذارد. 
برویم  پشمالوی سرزمین جنگلی  به سراغ جوانک  باز 
که فریاد گرگ! گرگ! برمی آورد. می توانیم بگوییم که 
جادوی هنر در سایۀ گرگی بود که بی تردید او خلقش 
او،  داستان حقه های  بعد  و  او  بود، رویای گرِگ  کرده 
داستان خوبی از کار درآمد. وقتی هم که از دنیا رفت، 
دورادور  تاریکی  در  می گفتند،  درباره اش  که  داستانی 
آتش به درس خوبی تبدیل شد. اما او جادوگر کوچک 

بود. خالق بود. 
نویسنده را از سه نظرگاه می توان بررسی کرد: می توان 
افسون گر  یک  و  آموزگار،  یک  داستان گو،  یک  را  او 
است  سه  این  از  ترکیبی  بزرگ  نویسندۀ  یک  دانست. 
درون  افسونگر  اما  ـ  افسونگر  آموزگار،  داستان گو،  ـ 
مهم  نویسنده یی  به  را  او  و  می شود  مسلط  که  اوست 

بدل می کند. 
تهییج  نوع  ساده ترین  برای  شدن،  سرگرم  برای  ما 
در  سفر  لذت  برای  عاطفی،  شدن  سهیم  برای  ذهنی، 
منطقه یی دورافتاده در زمان یا مکان، به سراغ داستان گو 
هم  لزومًا  و  است  متفاوت  اندکی  که  ذهنی  می رویم؛ 
نویسنده  در  خواننده یی  اگر  نیست.  باالتر  سطحی  در 
مبلغ  می آید  دنبال  به  آن چه  بگردد،  آموزگار  دنبال  به 
است؛ مفتی اخالق، پیام آور. ممکن است که عالوه بر 
تعلیم اخالقی برای دانش مستقیم و واقعیاِت ساده نیز 
که  دیده ام  را  آدم هایی  متأسفانه  برویم.  معلم  سراغ  به 
فرانسوی و  آثار رمان نویس های  از خواندن  منظورشان 
روسی، اطالع یافتن از زنده گی در پاریس سرخوش یا 
روسیۀ غم زده است و باالخره و مهم تر از همه آن که یک 
نویسندۀ بزرگ همیشه یک افسون گِر بزرگ است، و در 
کار  بخش  هیجان انگیز ترین  به  واقع  در  که  این جاست 
این  یعنی وقتی که می کوشیم جادوی فردِی  می رسیم؛ 
نابغه را درک کنیم و سبک، تصویرسازی و انگاره های 
رمان یا داستاِن او را بررسی کنیم، به افسانۀ افسون گر 

می رسیم. 
این سه جنبۀ یک نویسندۀ بزرگ ـ جادو، داستان، درس 
ـ می توانند ترکیب شوند و جلوۀ واحد تأللویی منحصر 
در  هنر شاید  بسازند. جادوی  را  به فرد و وحدت یافته 
داستان  استخوان  مغز  در  داستان،  استخوان های  همان 
تفکری  که  دارند  وجود  شاهکارهایی  باشد.  حاضر 
لرزشی  ما  در  و  دارند  سازمان یافته  و  روشن  خشک، 

هنرمندانه برمی انگیزند. 
به نظر من، قاعدۀ خوب برای آزمودِن کیفیت یک رمان 
حس  و  عالمانه  شعور  و  دقت  ترکیب  درازمدت،  در 
جادو،  آن  از  بردن   لذت  برای  هنری ست.  شهودی 
نیز  قلبش و  با  نه  را  نابغه  خوانندۀ خردمند کتاب یک 
نه چندان با مغزش، که با ستون فقراتش می خواند. در 
به  می دهد؛ گرچه  گویا رخ  مورمور،  آن  که  آن جاست 
وقت خواندن باید کمی  فاصله بگیریم. بعد با لذتی که 
هم حسی است و هم عقلی، هنرمند را تماشا می کنیم 
که قلعۀ مقوایی اش را می سازد و تماشا می کنیم که قلعۀ 
مقوایِی او به قلعه  یی زیبا از فوالد و شیشه بدل می شود. 
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بهترین خلق وخو برای

 یک نویسنده و خوانندة خوب 
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همۀ ما خلق وخوهای متفاوتی داریم و می توانیم همین حاال به شما بگویم که بهترین خلق وخو برای 
یک خواننده، ترکیب خلق وخوی هنرمندانه با خلق وخوی علمی است. اگر چنین خلق وخویی وجود ندارد، 
باید آن را در خود ایجاد کرد. هنرمند مشتاق، خود در معرض نگرشی بسیار ذهنی نسبت به اثر است. 
اما اگر کسی که قرار است خواننده بشود، مطلقاً فاقد شور و شوق و صبر و تحمل باشد – شور و شوِق 

یک هنرمند و صبر و تحمِل یک دانشمند ـ بعید است از ادبیاْت خوب لذت ببرد
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پیچیده گی های روند صلح 
و اهمیت گفت وگوهای بین االفغانی

طالبان از غیرنظامیان...
تلفات غیرنظامیان در نتیجه حمالت هوایی نیروهای تحت 
ناتو در ولسوالی شیگل والیت کنر، باعث شد که  رهبری 
حامد کرزی رییس جمهور افغانستان جنرال جوزف دانفورد 
فرمانده جدید نیروهای بین المللی را در نخستین روزهای 

کاری اش فرا بخواند.
بین المللی روز پنج شنبه به حامد کرزی  نیروهای  فرمانده 
توضیح داد که حمله هوایی در والیت کنر پس از آن صورت 
گرفت که نیروی زمینی در مبارزه با القاعده خواستار کمک 
هوایی شد. در این حمله که روز چهارشنبه صورت گرفت، 

ده غیرنظامی کشته شدند.

به نقل از دفتر ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی از 
آلن،  جان  وعده  مطابق  که  است  خواسته  دانفورد  جنرال 
مسکونی  مناطق  در  بین المللی،  نیروهای  پیشین  فرمانده 
عملیات هوایی انجام ندهند. دفتر کرزی به نقل از جنرال 
مناطق  در  هوایی  عملیات  دیگر  که  است  گفته  دانفورد 

مسکونی انجام نخواهد شد.
باید جداً  این گونه حوادث  تکرار  »از  است:  افزوده  کرزی 
جلوگیری به عمل آید، زیرا وقوع تلفات غیرنظامیان قابل 

پذیرفتن نیست«.
جنرال گونتر کتس، سخنگوی نیروهای آیساف روز جمعه 
گفت که تحقیقات در مورد تلفات غیرنظامیان اخیراً در کنر 
جریان دارد. او گفت مشکل این است که طالبان از مردم 

ملکی به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
این جنرال آلمانی افزود: »افغانستان دیگر بهشت امنی برای 
دیگر  آیساف  و  افغانستان  حکومت  نیست.  تروریست ها 
نمی گذارند که دهشت افگنان به شهرها و قریه ها راه پیدا 
کنند و زنده گی آرام مردم را با خطر مواجه سازند. در جنگ 
اشتباه رخ می دهد، اما ما کوشش می کنیم اتفاقی نیافتد که 

مردم ملکی در حمالت ما یا متحدین ما آسیب ببینند«.
باعث جنجال  همواره  ملکی  تلفات  در چند سال گذشته، 
حامیان  و  افغانستان  رییس جمهور  کرزی،  حامد  میان 
انتقادها  شدیدترین  او  است.  بوده  حکومت اش  بین المللی 
ملکی  وقوع حمالت  پی  در  را  امریکا  و  ناتو  نیروهای  از 

ابراز داشته است.

هشدار جنرال امریکایی...
 نیز نسبت به تعهد ما مطمین می سازد«.

اوباما،  بارک  که  نمی گذرد  زمانی  از  بیشتر  روز  دو 
ساالنه  سخنرانی  در  متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
ریاست جمهوری اش، اعالم کرد که 34 هزار تن از 
افغانستان  از   2014 سال  اوایل  تا  امریکایی  نیروهای 
از  نیمی  با  برابر  تعداد  این  می شوند.  کشیده  بیرون 

اردوی ایاالت متحده در افغانستان می باشد.
اوستین هشدار داد که طالبان ممکن است انتظار خروج 
آن ها را بکشند و سپس نیروهای افغان را به آزمایش 
بگیرند. او گفت: »شما باید انتظار این را داشته باشید 

که یک دشمن مصمم و بیدار به زودی پس از آغاز 
افغان  امنیتی  نیروهای  امتحان  بر  انتقال، سعی  مرحله 

خواهد کر«.

  مقایسه افغانستان با عراق
جنگ  مسالۀ  از  چندین بار  استعماعیه  کمیته  اعضای 
عراق  در  اوستین  نقش  به  و  شده  دور  افغانستان 
عراقی  و  امریکایی  مقام های  آنجا  در  پرداختند. 
به  امریکایی  نیروهای  مصونیت  مورد  در  نتوانستند 
بیرون  به  منجر  نهایت  در  ناکامی  این  برسند.  توافق 
 2011 سال  در  عراق  از  امریکا  اردوی  کامل  کشیدن 

شد.

خشونت های  که  کرد  اعتراف  امریکایی  جنرال  این 
است  ممکن  و  است  دهنده  رنج  عراق  در  جاری 
امریکایی  نیروهای  اگر  او گفت  بهتر نشود.  وضعیت 
برای آموزش و مشوره نیروهای عراق در این کشور 

می ماندند، به پیشرفت این کشور کمک می کرد.
دست  که  اند  داده  هشدار  اوباما  حکومت  مقام های 
نیافتن به یک توافق بر سر مصونیت سربازان امریکایی 
کشیدن  بیرون  به  که  است  ممکن  افغانستان،  در 
کرزی،  حامد  اما  بیانجامد.  کشور  این  از  آن ها  کامل 
اظهار  امریکایی  مقا م های  و  افغانستان  رییس جمهور 

خوشبینی کرده اند که به توافق خواهند رسید.

           احمد عمران

بحث صلح در کشور در حالی باال گرفته که هیچ طرح ملی 
به چشم نمی خورد. نشست سه جانبۀ  آن  از سوی مدعیاِن 
دیوید  میزبانی  به  بریتانیا  و  پاکستان  افغانستان،  مقام های 
کامرون نخست وزیر بریتانیا، با طرح توافق نامۀ بلندپروازانۀ 
به  نوبت  حاال  و  رسید  پایان  به  آینده  شش ماهِ  در  صلح 
خصوص  در  که  رسیده  کاذب  مدعیاِن  پایین تر  رده های 
تحوالت افغانستان از منظر و نگاهِ خود موضع گیری کنند. 

جماعت اسالمی پاکستان که از آن به عنوان تاثیرگذارترین 
برده می شود، در آخرین  نام  این کشور  جریان مذهبی در 
موضع گیری نسبت به روند گفت وگوهای صلح گفته است 
صلح  تأمین  اسالمی،  حزب  و  طالبان  مشارکت  بدون  که 
شک  بدون  که  اظهارات  این  است.  ناممکن  افغانستان  در 
مداخلۀ آشکار در امور داخلی افغانستان را نشان می دهد، 
نه تنها به روند صلح در کشور کمک نمی رساند، بل پروسۀ 

صلح را از خط اصلِی آن منحرف می سازد. 
البته نباید فراموش کرد که روند صلح در افغانستان از آغاز 
نیز چندان خط دقیق و روشنی را دنبال نمی کرد، و عمدتًا 
ارگ ریاست جمهوری آن را به ابزار سیاسی و فشار برای 

به دست آوردن منافع گروهِی خود فرو کاسته است. 
متحدان  علیه  به شدت  اخیر  روزهای  در  که  کرزی  آقای 
بین المللِی خود عصبانی به نظر می رسد و هر گونه اقدام و 
موضع گیرِی این کشورها را در رابطه با مسایل افغانستان، 
مداخالت  برابر  در  می کند،  عنوان  ملی«  حاکمیت  »نقض 
خاموشی  چنان  آی.اس.آی  به  وابسته  حلقات  و  پاکستان 
اختیار کرده که فکر می شود یک بار دیگر معامالت سیاسِی 
تازه یی میان اسالم آباد و کابل در حال شکل گیری ست. در 
گذشته نیز هر از گاهی که آقای کرزی کشتی نرمِ خود در 
برابر غرب را ابعاد تازه بخشیده، به گونۀ آشکاری به سمت 
سیاست های منطقه یی در محور پاکستان تمایل یافته است.

رهبران  سخنان  کشور،  دیپلماسی  دستگاه  و  کرزی  آقای 
ولی  نمی دانند؛  ملی«  »نقض حاکمیت  را  اسالمی  جماعت 
برگزار شد،  لندن  پیش در  در نشست سه جانبه که چندی 
به حضور  نسبت  ارگ نشین  گروه  اعتراض  ناگهان صدای 
جریان های ملی و به ویژه اپوزیسیون در روند گفت وگوهای 

سکان دارِ  را  خود  که  ارگ نشین  گروه  می شود.  بلند  صلح 
روند صلح فرض می کند، از شرکت گروه های ملی و ایجاد 
ملی  آجندای  محور  در  بین االفغانی  گفت وگوهای  زمینۀ 
هراس دارد، ولی از نقش مخرب گروه های تندرو و فاقد 
هر گونه برنامۀ سازنده به بهانۀ تأمین صلح و وفاق ملی در 

کشور حمایت می کند. 
جماعت  اظهارات  برابر  در  کشور  دیپلماسی  دستگاه  چرا 
رهبران  سخنان  و  کرده  اختیار  خاموشی  پاکستان  اسالمی 
نقض  اتهام  آن  بر  حتا  و  نمی کند  محکوم  را  جریان  این 
حاکمیت ملی نمی بندد؟ اما گروه ارگ نشین خالف مصالح 
ملی کشور از حضور جناح اپوزیسیون در نشست پاریس 
فریاد برمی آورد و چنان پا را از گلیم فراتر می گذارد که در 
نشست لندن، مخالفت آشکار خود را با حضور این جریان ها 
که بدون شک جریان های تأثیرگذار در سیاست های کشور 
صلح  تأمین  برای  نقش شان  نظرداشِت  در  بدون  ـ  هستند 
می دارد.  ابراز  ـ  کشور  سیاسی  فضای  کردِن  دموکراتیزه  و 
بستۀ  و  تنگ  تفکر  محصول  شک  بدون  سیاست ها  این 
افغانستان را  با تأسف در یک دهۀ گذشته  افرادی ست که 
منطقه یی شان  متحدان  و  خود  سیاسِی  بازی های  میدان  به 

تبدیل کرده اند. 
داخلی  امور  در  ویران گرانه  نقشی  همواره  که  پاکستان 
کشور  مهم ترین  به  حاضر  حال  در  داشته،  افغانستان 
تأمین کنندۀ صلح برای ارگ نشینان تبدیل شده؛ ولی جناح ها 
و احزابی که در سه دهۀ اخیِر کشور در کنار مردم افغانستان 
از تمامیت ارضی و ارزش های ملی پاسداری کرده اند، حتا 
از نگاه این گروه نمی توانند نقشی در گفت وگوهای صلح 
دلیل  و  علت  بدون  ارگ نشینان  نگرانی  البته  باشند.  داشته 
وارد  با  که  کرده  درک  خوبی  به  گروه  این  و  نیست  هم 
امنیت  و  صلح  تأمین  برای  ملی  و  جامع  طرح  یک  شدن 
در کشور، کارنامۀ ناکامِ آنان برمال می شود و آن گاه ممکن 
است که دیگر در معادالت سیاسی کشور محلی از اعراب 
گروه  این  افغانستان  مردم  نگاه  از  چنان که  باشند.  نداشته 
نه هم  و  دارد  برای گفتن  نه حرفی  دیگر  شکست خورده، 
برنامه های ملی را می تواند داشته  توانایی رهبری کشور و 

باشد. 
محور  بر  ملی  همگرایی  ایجاد  برای  زمانی حساس  اکنون 

یک طرح جامع و مشخص برای آیندۀ سیاسی کشور است؛ 
طرحی که بتواند جناح های ملی و نخبه گان سیاسی  را دور 
سال  از  پس  را  کشور  سیاسی  سرنوشت  و  آورد  گرد  هم 
2014 میالدی به گونۀ دموکراتیک مدیریت کند. افغانستان 
روزهای دشوار و سرنوشت سازی را در برابر خود دارد و 
اگر جریان های ملی با درک حساسیت این برهه از تاریخ 
سیاسی کشور، به اجماع ملی دست پیدا نکنند، بدون تردید 
افغانستان روزهای سختی را تجربه خواهد کرد؛ روزهایی 
که بار دیگر سرنوشت سیاسی کشور در پشت درهای بسته، 
گروه شکست خوردۀ  و  رقم خواهد خورد  آی.اس.آی  در 
کشور  سیاسی  سرنوشت  بر  دیگر  لباسی  با  فعلی  سیاسِی 

حاکم خواهد شد. 
بیست،  قرن  سیاسی  فیلسوف  معروف ترین  پوپر  کارل 
همواره نظام ها و جریان های دموکراتیک و پیشرو را نسبت 
به برگشت به گذشته هشدار می داد و باور داشت که خالف 
تصور همه گانی، برگشت به گذشته مهم ترین تهدید برای 
نظام های دموکراتیک است. با توجه به وضعیت فعلی کشور، 
این درس کارل پوپر را باید به خاطر داشت و نگذاشت که 
و  تلخ  گذشتۀ  شود؛  تکرار  افغانستان  در  دیگر  بار  گذشته 
تاریکی که یک گروه مشخص را چنان بر سرنوشت سیاسی 
کشور حاکم کرد که محصوِل آن امروز در فساد گسترده و 

ناامنی های فراگیر در سراسر کشور مشهود است. 
از جانب دیگر، دل بستن به طرح ها  و برنامه های این گروه 
نیز اشتباه بزرگی است که نباید فریِب آن را خورد. صلح در 
شش ماه یا کم تر از آن، فریبی بیش نیست که گروه ارگ آن 
را به هدف انحراِف افکار عمومی عنوان می کند و مشخص 
است که هیچ بنیاد مشخص و مدلِل سیاسی ندارد. پس به 
صراحت باید گفت که این گونه خیال پردازی ها تنها مصرف 
برای  فرصتی  دیگر  که  ارگ نشینان می دانند  و  دارد  داخلی 
ادامۀ سلطۀ ظالمانۀشان باقی نمانده است. اینک زماِن ارایۀ 
به وسیلۀ جناح های ملی، احزاب سیاسی  یک طرح جامع 
را  کشور  سیاسِت  سکان  تا  رسیده  فرا  جامعه  نخبه گان  و 
شجاعانه و با درک شرایط حساس کشور به دست گیرند و 
به دور »آجندای ملی« و »گفت وگوهای بین االفغانی« برای 

تحقق آرمان های بزرگ ملت افغانستان، گرد آیند. 
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افغانستان با ثبات به...
از  زودی  به  است  قرار  وی  و  پذیرفت  کشور  این   

پاکستان دیدن کند.
در این اطالعیه آمده است، وزیر امور خارجه امریکا 
روابط  ایجاد  برای  واشنگتن  دولت  تمایل  از  مجدداً 
در  اعتماد  فضای  ساخت  و  پاکستان  با  تر  نزدیک 
تعامالت و همکاری های دو جانبه با این کشور خبر 

داد.
وزیر امور خارجه پاکستان نیز با تبریک به جان کری 
برای انتصاب جدید وی به عنوان وزیر امور خارجه 
امریکا گفت: وی نسبت به رو به جلو بودن روابط دو 

کشور و همگرایی مشترک در همکاری با وزیر جدید 
امور خارجه امریکا امیدوار است.

حنا ربانی کهر با ابراز اطمینان از ادامه روابط دوجانبه 
پاکستان و امریکا و حرکت در مسیر مثبت افزود: ما 
امیدواریم جان کری که درک عمیقی درباره منطقه و 
در  توجهی  قابل  سهم  دارد،  جهان  پویایی  از  دانشی 

تقویت روابط پاکستان و امریکا بر عهده داشته باشد.
مرکز دیپلماسی دولت اسالم آباد اعالم کرد: وزیر امور 
ساله  پنج  دوره  یافتن  پایان  همچنین  امریکا  خارجه 
عالی  مقامات  و  کهر  ربانی  به حنا  را  پاکستان  دولت 

رتبه دولت اسالم آباد تبریک گفت.
در  موافق  رای   94 با  گذشته  شنبه  سه  آمریکا  سنای 

پیشنهادی  نامزد  کری  جان  به  مخالف  رای   3 مقابل 
اوباما به عنوان وزیر خارجه امریکا رای داد.

هشتمین  و  شصت  عنوان  به  رسمًا  کری  جان 
وزیرخارجه امریکا سوگند یاد کرده بود.

امریکایی چهره  سناتور جان کری دیپلمات 69 ساله 
به شمار  امریکا  در سیاست خارجی  شناخته شده یی 
سیاست  مهم  پرونده های  در  طوالنی  سابقه  و  رفته 

خارجی امریکا از جمله روسیه و افغانستان دارد.
وی 28 سال عضو کمیته روابط خارجی سنا بوده و 
پیش از رسیدن به وزارت خارجه، به مدت چهار سال 

ریاست این کمیته را بر عهده داشت.

3.5  میلیارد دالر صرف در...
 افغانستان عمل نکرده اند، افغانستان به  بازسازی نیاز دارد، 
باید جامعۀ جهانی در این زمینه بیش تر توجه می کرد؛ حتا 
نهایت  وضعیتی  است،  افغانستان  پایخت  که  کابل  شهر 
در طول 11 سال  برخی والیات  در  دارد، همین گونه  بد 

گذشته یک  سرک معیاری هم ساخته نشده است.«
ایاالت  از سوی مردم  اوباما  باراک  او گفت که حکومت 
آن ها  از  امریکاییان  دارد؛  قرار  فشار  تحت  امریکا  متحدۀ 
در کجا  می پردازیم،  به حکومت  ما  مالیه  یی که  می پرسند: 

به مصرف می رسد؟
او گفت: حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده باید 
یک مرجع پاسخ گویی و گزارش دهی را ایجاد می کردند، تا 
دولت افغانستان در برابر کشورهای کمک کننده جواب گو 

می بود.
آقای محسنی افزود: »دلیل عمده یی که حکومت افغانستان 
نتوانست این کمک ها را به گونۀ شفاف مدیریت کند و از 
حیف ومیل شخصی این پول ها جلوگیری کند، این بود که 
یک سیستم شفاف و حساب ده در این کشور ساخته نشده 
فسادزاست،  افغانستان  دولت  در  کنونی  سیستم  است؛ 
کسانی که باید در برابر فساد مبارزه کنند، خود تا گلو در 

فساد غرق هستند.«
در خصوص  کرزی  رییس جمهور  به سخنان  اشاره  با  او 
که(  کسی که_)رییس جمهوری  گفت،  فاسد  مأموران 
دزدی  بگوید:  دولتی  مأموران  به  مطبوعات  در  خودش 
بیرون  از کشور  را  پول ها  این  اما  بخورید،  کنید، رشوت 
نبرید، شما چه انتظار از مردم عادی می توانید داشته باشید؟

فاسدترین حکومت کرۀ زمین
جان ساپکو، بازرس کل ایاالت متحده در امور بازسازی 
افغانستان، روز چهارشنبه به فساد دوام دار در افغانستان و 
اشاره  پروژه ها  مدیریت  در  کشور  این  حکومت  ناتوانی 
کرد و گفت که نظارت بر چه گونگی مصرف کمک های 
نیروهای  خروج  به  توجه  با  افغانستان،  در  امریکا  مالی 

امریکایی بسیار دشوار خواهد بود.
برای  کمک  دالر  میلیارد   20 امریکا  که  گفت  ساپکو 
تا به حال در دسترس قرار  افغانستان اختصاص داده که 
داده نشده است. همچنین شاید تقریبًا 10 میلیارد دالر دیگر 

به زودی به تایید کانگرس برسد.
هم  مبلغ  این  از  بخشی  حتی  که  مورد  این  در  ساپکو 
برای مصرف در دسترس قرار گیرد، اظهار تردید کرد. او 
گفت از آنجایی که نیروهای امریکایی در حال خروج از 
افغانستان هستند، شمار رو به افزایشی از پروژه هایی که 
اندازی شده است، در مناطق  ایاالت متحده راه  با کمک 
ناامن قرار می گیرد. به این ترتیب بازرسان امریکایی دیگر 
این  از  و  کرده  سفر  مناطق  این  به  امنیت  در  نمی توانند 

پروژه ها بازدید کنند.
تشکیل  نماینده گان  مجلس  توسط  کمیته یی که  به  ساپکو 
)پیشبرد  که  داریم  را  فرصت  این  »ما  گفت:  بود،  شده 

پروژه ها را( متوقف کنیم«.
او ادامه داد: »اکنون فرصت مناسبی است که توقف کنیم 
و همه آن مبالغ را بررسی کنیم. و سپس در مورد هزینه 
کردن آن تصمیم بگیریم«. ساپکو خطاب به اعضای کمیته 

گفت که نباید در مورد این مبلغ هنگفت، ریسک کرد.
بازرس کل ایاالت متحده در امور بازسازی افغانستان این 
مسایل را در حالی مطرح می کند که شک و تردیدها در 

مورد هزینه های امریکا در این کشور، افزایش یافته اند.
حزب  نماینده  و  کمیته  این  رییس  چَفرتز،  جیسون 
پول  متحده  ایاالت  حکومت  که  گفت  خواه  جمهوری 
روی  بر  حکومت  فاسدترین  »برای  را  دهنده گانش  مالیه 
با مشکالت  کره زمین« خرج می کند، در حالی که خود 
مالی دست و پنجه نرم می کند و این نفرت برانگیز است.

فاسدترین  از  یکی  عنوان  به  منظم  فواصل  در  افغانستان 
کشورهای جهان رده بندی شده است. ماموران اداره جان 
کمک های  بر  نظارت  در  بی شمار  ضعف های  به  ساپکو 
افغانستان اشاره کردند که در عرض  امریکا در  بازسازی 
بیشتر  است.  رسیده  دالر  میلیارد   100 حدود  به  سال  ده 
افغان  نظامی  نیروهای  آموزش  به  مبلغ صرف کمک  این 

شده است.
ساپکو که هفت ماه پیش به مقام بازرس کل تقرر یافت، 
در  که  امریکایی  سازمان های  همه  به  اداره اش  که  گفت 
آن ها  از  و  نوشت  خواهد  نامه  می کنند،  کار  افغانستان 
ها  پروژه  همه  وضعیت  از  فهرستی  که  خواست  خواهد 
روان کنند. او گفت که کانگرس و حکومت امریکا باید 
این فهرست را بررسی کرده و تصمیم بگیرند که آیا می 
خواهند پروژه هایی را که هنوز آغاز نشده اند، پیش ببرند.

یک  نمی توانند  افغان ها  »اگر  گفت:  مثال  طور  به  ساپکو 
شفاخانه را نگه دارند، چرا آن را اعمار کنیم؟«.

یک بررسی که به تازه گی توسط اداره ساپکو انجام شده، 
تهیه  صرف  دالر  میلیارد  یک  واشنگتن  که  می دهد  نشان 
دوسیه  و  است  کرده  افغانستان  ملی  اردوی  برای  پترول 

های مربوط به مبلغ 201 میلیون دالر گم شده اند.
پول  این  که  این  بازرسی، خطر  اداره  این  معلومات  طبق 
و یا پترول گم شده و یا دزدی شده است، افزایش یافته 
است. این احتمال نیز وجود دارد که با این مبلغ از ایران 
پترول تهیه شده که در این صورت افغانستان از اقدام های 

جزایی امریکا، تخطی کرده است.



وقوع یک انفجار در مقابل مسجدی در ولسوالی 
سرکانو والیت کنر دو کشته و یک زخمی بر جای 

گذاشت.
تایید  کنر  شرقی  والیت  در  پولیس  مقام های 
کرده اند که در این انفجار مدیر سابق اداره امنیت 
یک  و  کشته  غیرنظامی  یک  و  مروره  ولسوالی 

پولیس محلی زخم برداشته است.
انفجار ساعت  که  بی بی سی گفت  به  کنر  پولیس 

یک  و سی دقیقه بعد از ظهر جمعه روی 
داده است.

عوض محمد نظری، فرمانده پولیس کنر 
کنترل  دور  راه  از  بمب،  که  کرد  اضافه 

می شده است.
آقای نظری افزود که بمب زمانی منفجر 
به  ورود  حال  در  نمازگزاران  که  شد 

مسجد بودند.
با  سرکانو  ولسوال  خیرخواه،  حنیف 
در  انفجار  که  گفت  حادثه  این  تایید 
ولسوالی  این  دنیایی  ساحه  در  مسجدی  مقابل 

رویداده است.
تاکنون مسوولیت این رویداد را فرد و یا گروهی 

به عهده نگرفته است.
آرام در شرق  نا  و  از والیت های کوهستانی  کنر 
آن  در  که  است  مرز  هم  پاکستان  با  و  افغانستان 

گروه های شورشی نفوذ دارند.
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انفجار در کنر 2 کشته بر جای گذاشت

سخنگوی جمعیت علمای اسالم پاکستان:

موالنا فضل الرحمن برای انجام کار 
شخصی به قطر رفته است

ده ها کودک بامیانی، برای تأمین 
امنیت آماده شدند

سازمان شفافیت بین الملل بریتانیا:

فساد در نهادهای امنیتی افغانستان باالست

ده هاتن از بانوان روز پنجشنبه به مناسبت 
کابل  شهر  در  میلیاردی  یک  قیام  روز 
منع  خواستار  آنها  کردند.  تظاهرات 
خشونت علیه زنان شدند و از مقام های 
زنان  وضعیت  به  خواستند  حکومتی 

رسیده گی کنند.
کشورها  برخی  در  فبروی  چهاردهم 
عشاق  روز  یا  والنتاین  روز  عنوان  به 
می شود.  گرفته  جشن  و  است  معروف 
اعتراضی زنان در  برگزاری حرکت  روز 
نیز  میلیاردی«  »قیام  نام  به  سراسر جهان 
است.  شده  ریزی  برنامه  روز  این  برای 
زنان افغان نیز در این جنبش جهانی سهم 

گرفتند.
اعتراض  ندای  این  به  افغان  زن  صدها 
برپا  تظاهرات  کابل  در  و  گفته  لبیک 
به  زن  حقوق  فعاالن  و  نهادها  کردند. 
افغانستان نسبت  جامعه جهانی و دولت 
هشدار  کشور  این  در  زنان  وضعیت  به 
داده و خواستار کمک و رسیدگی آن ها 

شدند.
کابل  داراالمان  سرک  در  تظاهرات  این 
»خشونت  شعارهای  زنان  و  شد  برگزار 
نه«  آری، خشونت  »عدالت  است«،  بس 
و »تعبیض نه« اعتراض خود را به گوش 
همگان رساندند. آنها همچنان از گرفتن 

انتقاد  زنان  ازدواج  در  زیاد  »طویانه« 
کردند.

کننده گان  اشتراک  از  نوروزیان،  صدیقه 
قیام  »امروز  گفت:  تظاهرات  این  در 
یک میلیاردی در سراسر جهان به خاطر 
ما  و  پا شده  به  زنان  علیه  منع خشونت 
و  بپیوندیم  کاروان  این  به  می خواهیم 
نشان دهیم که زنان افغان نیز می خواهند 

علیه خشونت بیاستند«.
افغانستان،  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
بیش از سه هزار مورد خشونت علیه زنان 
در سال 2012 را ثبت کرده است. براین 
اساس بدرفتاری با زنان در سال گذشته 
افزایشی 22 درصدی در افغانستان داشته 

است.
حقوق  مدافع  و  مدنی  نهاد   50 حدود 
اند.  کرده  شرکت  تظاهرات  این  در  زن 
دیگر  والیت  چندین  در  گفتند  ها  آن 
افغانستان نیز در این روز کنفرانس هایی 
را برگزار می کنند و از حکومت و جامعه 
جهانی می خواهند که به زنان در کاهش 

خشونت ها یاری رسانند.
ثریا پرلیکا، رییس اتحادیه سراسری زنان 
کسانی  تا  خواست  حکومت  از  افغان 
می  بدرفتاری  و  زنان خشونت  با  که  را 
تالش  که  گفت  او  کند.  مجازات  کنند، 

نماینده گان جامعه مدنی برای آگاهی دادن 
به زنان، تاثیرات مثبتی بر وضعیت آن ها 
افغانستان  تنها حکومت  اما  است.  داشته 
است که می تواند تغییر و تحول اساسی 
باید  »حکومت  کند:  ایجاد  زمینه  این  در 
قانون را تطبیق کند و عامالن خشونت را 

به سزای اعمال شان برساند«.
نفیسه نظام، یکی از اشتراک کننده گان در 
این تظاهرات خواستار مبارزه با فرهنگ 
که  گفت  او  شد.  افغانستان  در  معافیت 
خود  حقوق  به  کشور  این  زنان  امروز 
و خشونت  بدرفتاری  و  اند  شده  واقف 
خواهد  نمی  »زن  کنند:  نمی  تحمل  را 
از  استفاده  تحصیل،  شود.  فروخته 
انتخاب،  و  بیان  آزادی  خدمات صحت، 

حق هر زن است«.

  »طویانه، گونه یی از فروش دختران«
زنان افغان پالکاردهایی را حمل می کردند 
یک  گزاف  طویانه  گرفتن  آن ها  در  که 
زنان  فروش  با  برابر  و  غیرقانونی  عمل 
گذشته  سال های  در  بود.  شده  خوانده 
بیشتر  اقتصادی  بحرانی  با وجود شرایط 
بسیار  عروسی  هزینه  افغانستان،  مردم 
جوانان  بیشتر  برای  و  یافته  افزایش 

کمرشکن می باشد.

سازمان شفافیت بین الملل بریتانیا اعالم کرده 
امنیتی  نهادهای  در  فساد  میزان  که  است 

افغانستان از جمله وزارت دفاع باال است.
روز  که  گزارشی  در  بین الملل  شفافیت 
است،  کرده  منتشر  گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ 
انتقال  روند  بر  فساد  مخرب  تأثیر  از 
بین المللی  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های 

به نیروهای افغان گفته است.
بریتانیا  پیمان، رییس سازمان شفافیت  مارک 
دفاع  وزارت  در  فساد  خطر  می گوید: 

افغانستان بسیار باالست.
واگذاری  که  می دهد  هشدار  همچنین  او 
به  دفاع  وزارت  تجهیزات  خرید  مسوولیت 

افغان ها این فساد را گسترده خواهد کرد.
که  است  آمده  همچنین  گزارش  این  در 
عمده ترین حوزه نگرانی این سازمان، بخش 
تدارکات است که مسوولیت آن قرار است از 
نیروهای ناتو به نهادهای امنیتی افغان واگذار 

شود.
دفاع  وزارت  نیازمندی های  حاضر  حال  در 
افغانستان را نیروهای یاری بین المللی امنیتی 
اجناس  تمام  و  می کند  ایساف، خریداری  یا 
وارد  مالیات  بدون  وزارت  این  به  مربوط 

افغانستان می شود.
این  بریتانیا  الملل  بین  شفافیت  سازمان 
شفافیت  سازمان  همکاری  با  را  گزارش 

افغانستان، تهیه کرده است.
افغانستان  یما ترابی، رییس سازمان شفافیت 
ملکیت های وزارت  دادن  اجاره  که  می گوید 
وزارت  نام  به  اموال  سایر  واردات  دفاع، 

بودن  شریک  و  دفاع 
با  مقام ها  از  تعدادی 
طرف  شرکت های 
قرار داد از جمله موارد 
این  در  فساد  دیگر 

وزارت خانه می باشد.
در  فساد  پیشینه 

وزارت دفاع
این  به  منتقدان  برخی 
روند  در  که  باورند 
که  قبلی  خریدهای 
بین  نیروهای  توسط 
نیز  انجام شده  المللی 

شفافیت وجود نداشته و بسیاری قراردادها به 
گونه یی عقد شده که تشخیص فساد در آنها 

به ساده گی ممکن نیست.
سابق  افسر  یک  امرخیل،  اهلل  عتیق  جنرال 
دفاع  وزارت  در  فساد  که  می گوید  ارتش 
بی سابقه است. آقای امرخیل هشدار می دهد 
که ادامه  این روند شیرازه این نهاد را از هم 

می پاشد.
باال  که  است  آمده  گزارش همچنین  این  در 
اعتماد  امنیتی  نهاد های  در  فساد  میزان  بودن 
افغان ها و نهادهای سیاسی به نیروهای افغان 
را در تامین امنیت این کشور از بین می برد. 
همچنین، نظر به این گزارش فقدان یک نظام 
با فساد در نهادهای دفاعی و  کارآمد مبارزه 
امنیتی، زمینه فساد را فراهم و درهای فرار از 

مجازات را باز گذاشته است.
در گزارش سازمان شفافیت بین المللی بریتانیا 

از ایجاد واحد مبارزه با فساد در وزارت دفاع 
و  تحلیل  در  وزارت  این  رهبری  تمایل  و 
نشانه های  عنوان  به  فساد،  موارد  پیگیری 

مثبت در این وزارت یاد شده است.
افغانستان در  ارزیابی این سازمان،  بر اساس 
اردن،  عراق،  ایران،  مانند  کشورهایی  کنار 
عربستان سعودی، قطر، بحرین، ازبکستان و 
اندونزیا و یک رتبه باالتر از کشورهایی مانند 
مصر، یمن، سوریه و لیبیا قرار گرفته است و 
بهتری قرار  با فساد در وضع  مبارزه  نگاه  از 

دارد.
انجام این تحقیق دو سال طول کشیده است 
و 82 کشور که 94 درصد هزینه های دفاعی 
جهان را در سال 2011 صرف کرده اند، شامل 
آن شده اند. بر اساس تخمین سازمان شفافیت 
بین المللی بریتانیا میزان فساد در سطح جهان 

ساالنه به بیست میلیارد دالر می رسد.

زنان در تظاهراِت برضد خشونت:

طویانه نشانة فروش دختران است
پاکستان  اسالم  علمای  جمعیت  سخنگوی 
قطر  در  الرحمان  فضل  اگرچه  کرد،  اعالم 
نقش  دارای  هرگز  وی  اما  دارد،  حضور 

میانجیگری میان طالبان و امریکا نیست.
موالنا امجد خان سخنگوی جمعیت علمای 
اسالم )شاخه فضل الرحمان( در گفت و گو با 
خبرنگاران تصریح کرده است که سفر رهبر 
آن حزب هرگز متعلق به شرکت در مذاکرات 
طالبان و امریکا نیست بلکه وی برای انجام 

یک کار شخصی به قطر رفته است.
وی افزود: موالنا فضل الرحمان توسط هواداران 
این حزب و پاکستانی های مقیم قطر دعوت شده 

بود.
اگر  و  ندارد  قطر  در  خاصی  برنامه  هیچ  موالنا 
طالبان  مذاکرات  جلسه  در  وی  که  باشد  امکان 
دفتر گزارش مفصلی  این  کند،  امریکا شرکت  با 

پیرامون مذاکرات را منتشر خواهد کرد.
طالبان  مجاهد سخنگوی  اهلل  دیگرذبیح  از طرف 
منکر حضور موالنا فضل الرحمان از طرف آن ها 

جهت شرکت در مذاکرات قطر شده است.

حافظ  پیش  روز  چند  که  است  حالی  در  این 
جمعیت  برجسته  رهبران  از  یکی  احمد  حسین 
علمای اسالم در گفت وگو با خبرنگاران در اسالم 
عنوان  به  الرحمان  فضل  که  بود  کرده  ادعا  آباد 

میانجی مذاکرات طالبان و امریکا به قطر رفت.
ماه گذشته طالبان در نشست پاریس اعالم کردند 
که تنها مرجع رسمی آنان برای مذاکره دفتر قطر 
عالی  شورای  نقش  تلویحی  صورت  به  و  است 
صلح افغانستان را در خصوص برقراری و ایجاد 
صلح پایدار بی تأثیر دانستند و بر ضرورت ایفای 

نقش افراد مصلح در این زمینه تأکید کردند.

تیم  در  دیده  آموزش  بامیانی  کودک  ده ها 
سارندوی،  برای تأمین امنیت این والیت در 

کنار نیروهای امنیتی آماده شدند.
دانش  بیشترشان  که  رضاکار  کودکان  این 
آموزان مکاتب اند، در قالب تیم سارندوی در 
پارکهای  شفاخانه ها،  پرورشگاه ها،  مکاتب، 
تفریحی  و قریه جات با نیروهای امنیتی و 

پولیس ملی فعالیت می کنند.
بامیان  سارندوی  دختران  از  یکی  نازگل 

می  گوید که فعالیت جهت تأمین امنیت عامه و نظم 
اجتماعی در چوکات پولیس مردمی را بسیار دوست 

دارد.
وی به خبرگزاری بست باستان گفت: "از یکسال 
امنیت  بدینسو در بخش های اطالع دهی و تأمین 
مکاتب و محافل، با پولیس ملی همکاری می کنم."
فهیم دانش آموز صنف دهم یکی از مکاتب بامیان 
که به طور داوطلبانه در تیم سارندوی این والیت 
فعالیت دارد می گوید: "از اینکه یونیفورم سارندوی 
تنظیم محافل شرکت می کنم  را می پوشم و در 

بسیار لذت می برم."
محمد تمیم همکار، مدیر برنامه های سارندوی در 
موسسه غیرحکومتی پارسا می گوید: »حدود 220 
نفر از کودکان بامیانی نحوه همکاری با پولیس را در 

این والیت آموزش دیده اند."
همکار افزود که هدف از ایجاد تیم سارندوی، اضافه 
حاکمیت  تحکیم  و  اجتماعی  خدماتی  برعرضه 
قانون، تربیه سالم کودکان و نوجوانان نیزبوده است.
محمدعلی لگزی آمرامنیت فرماندهی پولیس والیت 
بامیان ایجاد تیم سارندوی را در تأمین امنیت و نظم 
عامه سود مند خوانده می گوید: »ایجاد تیم های 
می  مردمی  پولیس  های  برنامه  از  یکی  سارندوی 

باشد«
به گفتۀ لگزی، کودکانی که در سارندوی عضویت 
باشند و توسط بخش  باالی 12 سال می  دارند،  
تعلیم و تربیت فرماندهی پولیس این والیت تعلیم 

داده می شوند«
کیت بالکی که از حدود 60 سال پیش عضویت 
سارندوی ایاالت متحده امریکا را کسب کرده است 
گوید:»  می  کرده  دیدن  بامیان  ساندوی  تیم  از  و 
آیندۀ هرکشور مربوط به جوانان یک کشور است و 
اگرجوانان آگاه و فعال داشته باشد، آیندۀ درخشان 
کمک  توانند  می  سارندوی  تیم  و  داشت  خواهد 

خوبی به مردم بامیان باشد«
به گفتۀ مسووالن مؤسسه پارسا، از سال 2010 تا 
بامیان، غور، تخار، کندز و  کنون در والیت های 
بدخشان 1062 دختر و پسر شامل برنامه سارندوی 

افغان پارسا شده اند.
و  جوانان  اجتماعی  نهضت  یک  که  سارندوی   
نوجوانان می باشد، برای اولین بار درانگلستان به 
اثر تحقیق یک جنرال متقاعد انگیسی بنام بادن پاول 
ایجاد گردیده و در آن کشور به کار آغاز نمود و 
 161 دربین  خورشیدی   1310 سال  در  افغانستان 
المللی  کشور جهان عضویت آن را در مرکز بین 

سارندوی در ژینو به دست آورده است.
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والی هرات در یک نامۀ پیشنهادی به رییس جمهور کرزی، 
به  والیت  این  در  اداری  بنیادی  اصالحات  باید  که  گفته 

وجود بیاید، در غیر آن، او از سمتش کنار گذاشته شود.
داوودشاه صبا، والی هرات گفت که از چند ماه به این سو 
این والیت،  ادارات دولتی در  از  به دلیل بی کفایتی برخی 
بی نظمی هایی در سطح شهر به وجود آمده که این خود 

اثرات منفی بر زنده گی مردم گذاشته است.
وی افزود که یکی از این ادارات ریاست شهرداری هرات 
اخیر  ماه  چند  جریان  در  اداره  این  او،  گفته  به  که  بوده 
بدون در نظر داشتن احکام والیت، سیمای شهر هرات را 

دگرگون ساخته است.
والی هرات گفت: در نامه  پیشنهادی که به رییس جمهور 
ادارات  از  برخی  در  اصالحات  خواهان  داشتم  کرزی 
شهردار  اگر  که  کردم  تاکید  و  شدم  والیت  این  دولتی 
هرات از وظیفه اش کنار گذاشته نشود، نظم شهر هرات بر 
هم خورده و مشکالت زیادی برای مردم ببار خواهد آمد.
سوی  از  او  پیشنهاد  تاکنون  وی  اظهارات  به  بنا 

رییس جمهور کرزی قبول نشده است.
از چند روز به این سو خبر استعفا و برکناری والی هرات 

بر سر زبان ها بوده است.
اما داوود شاه صبا، والی هرات خبر برکناری اش را رد کرده 

و آن را یک شایعۀ رسانه یی خواند.
مرکزی  دولت  فرمان  تابع  که  کرد  اظهار  حال  عین  در  او 
افغانستان بوده و هر تصمیمی که در این عرصه گرفته شود 

از آن استقبال خواهد کرد.

در همین حال، ده ها تن از مردم والیت هرات در تجمعی 
اعتراضی خواهان پایان بخشیدن به قتل های پیاپی در این 

والیت شدند.
امنیتی  نیروهای  که  کردند  اعالم  تجمع  این  در  معترضان 
نتوانسته اند تا به صورت درست این پدیده را از بین برده و 

آرامش جسمی و روحی را به مردم برسانند.
 16 حدود  جوان  یک  کشته شدن  از  پس  اعترا ض ها  این 
از  تن  ده ها  پیوست.  وقوع  به  هرات  شهر  مرکز  در  ساله 
مردم هرات با تجمع در مرکز این شهر نگرانی خود را از 

ترور های پیاپی ابراز کردند.
بنا به گفته تظاهرات کننده گان در رویدادی که شب گذشته 
نوجوان 16 ساله  به کشته شدن یک  و  پیوست  به وقوع 
منجر شد، پولیس آن ناحیه با وجود مطلع بودن از حادثه 

هیچ گونه واکنشی از خود نشان نداده است.
این افراد معترض از دولت خواستند تا عامالن رویدادهای 

تروریستی را به کیفر کردارشان برساند.
از سوی دیگر، سمنوال نورخان نیکزاد، سخنگوی پولیس 
تالش  تمامی  والیت  این  امنیتی  ارگان های  گفت،  هرات 
خود را برای از بین بردن این گونه رویدادها انجام خواهند 

داد.
است،  گرفته  صورت  اخیراً  که  قتل هایی  که  کرد  بیان  او 

بر اثر خصومت های شخصی بوده و جنبه سیاسی ندارد.
در  زن  یک  قتل  مورد  دو  جز  به  کرد:  تصریح  نیکزاد 
روز  چند  در  نوجوان  یک  شدن  کشته  و  گذره  ولسوالی 
به  گرفته  صورت  قتل های  دیگر  تمامی  عامالن  گذشته، 

دست قانون سپرده شده اند.
نارضایتی های مردمی در والیت هرات پس از آن صورت 
جنرال  شدن  مستقر  از  روز   10 به  نزدیک  که  می گیرد 

رحمت اهلل صافی، فرمانده جدید پولیس هرات می گذرد.

وزرای خارجۀ امریکا و پاکستان:

افغانستاِن با ثبات به 
منافع ماست

امور  وزرای  کرد:  اعالم  پاکستان  خارجه  امور  وزارت 
خارجه پاکستان و امریکا در گفت وگوی تلفنی، افغانستانی 
دارای صلح و ثبات را در جهت منافع هر دو کشور عنوان 

کردند.
مرکز دیپلماسی دولت اسالم آباد روز جمعه در اطالعیه یی 
خارجه  امور  وزرای  تلفنی  گفت وگوی  به  اشاره  ضمن 
امریکا و پاکستان گفت: جان کری دعوت خانم ربانی وزیر 
امور خارجه پاکستان را برای سفر به...      ادامه صفحه 6
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والی هرات به رییس جمهور کرزی: 

یا شهردار یا من!

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   2014  /  1393 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
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.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
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 مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

کمیتۀ حفاظت از ژورنالیستان:
اصطالحات مبهم قانون جدید رسانه های افغانستان

محدودیت می آفریند
مورد  در  ژورنالیستان،  از  حفاظت  کمیته 
ابراز  افغان  خبرنگاران  کاری  شرایط 

نگرانی کرده است.
از  حفاظت  کمیته  تازۀ  گزارش  در 
خبرنگاران یا CPJ آمده است که از سال 
2005 به این سو، گزارشی در مورد کشته 
و یا زخمی شدن خبرنگاران در افغانستان، 

در جریان کارشان پخش نشده است.
هم  هنوز  افغانستان  نهاد،  این  گفتۀ  به  اما 
از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران به 

حساب می آید.
از  زیاد  شماری  از  قول  به  گزارش 
خبرنگاران افغان و بین المللی می نویسد که 
گفته اند: آنها چندین بار در سال 2012 در 

جریان کار با تهدیدهایی روبرو شده اند.
گزارش  در  خبرنگاران  از  حفاظت  کمیته 
فعالیت  جدید  قانون  به  همچنان  خود 
این  می نویسد:  و  کرده  اشاره  رسانه ها 
مبهم خود، راه ها را  با اصطالحات  قانون 
برای وضع محدودیت از سوی حکومت 
افغانستان روی برنامه های خبری رسانه ها 

باز می کند.
در ادامه گزارش آمده است: در افغانستان 
در حال حاضر چهار صد روزنامه و نشریه 

نشرات دارند.
خبرنگاران،  از  حفاظت  کمیته  گفتۀ  به 
در  کمیت  نظر  از  افغانستان  رسانه های 

حالی رشد کرده 
همکاران  که  اند 
لمللی  بین ا
 ، ن نستا فغا ا
خود  کمک های 
بخش  در  را 
و  نظامی  های 
کاهش  اقتصادی 
از  و  اند  داده 
با  هم  جانبی 
شدن  نزدیک 

نیروهای  خروج  زمان  که   2014 سال 
بین المللی از افغانستان به حساب می آید، 
این کشور  با  فعالیت جوامع کمک رسانی 

کم می شود.
وجود  با  است:  آمده  گزارش  ادامه  در 
داخلی  کمک رسانی  جوامع  تالش های 
رسانه های  تقویت  برای  خارجی  و 
می گویند:  رسانه ها  مسووالن  افغانستان، 
از  رسانه ها،  همین  تعداد  در  کاهش 
در  که  می شود  تخمین  و  شده  آغاز  قبل 
جریان پارسال، بیش از هفت صد تن از 
خبرنگاران کارهای شان را در این کشور 

از دست داده اند.
گزارش  در  خبرنگاران  از  کمیته حفاظت 
خود همچنان نوشته است: موانع در برابر 
رسانه های بی طرف و مستقل در افغانستان 

نظر می رسد که  به  بوده و  افزایش  به  رو 
شاید در آینده، تنها اداره های نشراتی ایجاد 
مذهبی،  و  سیاسی  رهبران  سوی  از  شده 
فعالیت های خود  به  و  ماند  باقی خواهند 

ادامه خواهند داد.
در گزارش CPJ افغانستان بنابر موجودیت 
شرایط دشوار کاری برای ژورنالیستان، در 
میان دوازده کشور، در جایگاه هفتم قرار 

گرفته است.
و  جان  به  تهدیدها  نظر  از  لست  این  در 
فعالیت خبرنگاران، عراق در جای اول و 

سومالیا در مقام دوم قرار دارند.
جای  در  نیپال  لست،  این  در  همچنان 
ششم، مکسیکو پس از افغانستان در مقام 
هشتم، پاکستان دهم، برازیل یازدهم و هند 

در جایگاه دوازدهم قرار گرفته اند.


