
نخست وزیر پاکستان و همتای انگلیسی اش به همراه 
نشست  گفت وگوی  طرف های  کرزی  رییس جمهور 
سه جانبة ماة اکتوبر سال جاری میالدی در لندن دربارة 

روند سازش افغانستان خواهند بود.
آغاز  زمان  از  خود  نوع  در  نشست  چهارمین  این   
پاکستان  و  افغانستان  انگلیس،  سه جانبة  مذاکرات 

محسوب می شود.
آصف علی زرداری، رییس جمهوری سابق پاکستان در 
نشست گذشته که فبروری 2013 برگزار شد، ریاست 
هیات پاکستانی را بر عهده داشت و در این نشست 
یک نقشه راه شش ماهه برای افغانستان تدوین و ارائه 

شد.
عبدالغنی  مال  آزادی  پی  در  نیز  لندن  اکتبر  نشست 
به درخواست  افغانستان  برادر، فرد شماره دو طالبان 
کابل برگزار می شود اما هنوز نقش این رهبر طالبان 

در روند صلح مورد تردید است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان تایید کرد که 
حامد کرزی قرار است برای شرکت در این نشست 
و مالقات با دو رهبر دیگر به منظور همکاری برای 

دستیابی به روند صلح به لندن برود.
وی گفت، وزیر امور خارجه کشور در حاشیه نشست 
همتای  هیگ،  ویلیام  با  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
انگلیسی و سرتاج عزیز، ...               ادامه صفحه 6
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مشكالت بهره وري، ناشي از عمل كرد بدِ كاركنان نيست؛ بلكه ناشي 
از عمل كرد بدِ مديريت است.
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داکتر عبداهلل عبداهلل و دو معاونش ثبت نام کردند

امـریکـا:

پاکستان از تروریسم به عنوان 
حربه  استفاده می کند

داکتر عبداهلل عبداهلل با معاونانش محمد خان از شاخة حزب 
اسالمی افغانستان و حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت 
اسالمی مردم افغانستان در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت 

نام کردند.
به  او  به خبرنگاران گفت که  نام  ثبت  از  آقای عبداهلل پس 
اجرای قانون اساسی متعهد است و مبارزه با فساد و فقر، در 

صدر برنامه های انتخاباتی او خواهد بود.
که  داد  خواهد  تشکیل  حکومتی  که  گفت  عبداهلل  داکتر 
همه مردم افغانستان خودرا در آن ببینند. او گفت که برای 
گسترش خدمات تعلیم و تربیه و صحت تالش خواهد کرد.
اصلی   حامیان  معاونانش،  بر  عالوه  را  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
محمد  جمله  از  کردند،  همراهی  نام  ثبت  وقت  در  در  او 
یونس قانونی، رییس پیشین مجلس نماینده گان، عبدالهادی 
ارغندیوال، رییس حزب اسالمی و وزیر اقتصاد، صالح الدین 
ربانی، رییس موقت جمعیت اسالمی و رییس شورای عالی 
رهبر  علومی  نورالحق  و  بلخ  والی  نور،  عطامحمد  صلح، 

حزب متحد ملی و شماری از نمایندگان مجلس.
آقای عبداهلل در انتخابات ریاست جمهوری سال 200۹ یکی 
از رقیبان جدی حامدکرزی بود و در نتیجه رای کمیسیون 
شکایات انتخاباتی افغانستان، انتخابات به مرحله دوم کشانده 
شد. اما آقای عبداهلل به دلیل انتقادهایش از کمیسیون مستقل 
انتخاباتی افغانستان در  مرحله دوم انتخابات شرکت نکرد 
و کمیسیون مستقل انتخابات حامدکرزی را به عنوان برنده 

انتخابات اعالم کرد.
در  افغانستان،  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  اعالم  براساس 
انتخابات 200۹ آقای کرزی ۴۹ درصد آرا و آقای عبداهلل 31 

درصد آرا را بدست آوردند.
نامزد  عبداهلل عبداهلل دومین فردی است که رسمًا به عنوان 
او   از  پیش  می کند.  نام  ثب  جمهوری  ریاست  انتخابات 

بسم اهلل شیر ثبت نام کرده است.
هر چند شماری دیگر از سیاستمداران هم برای شرکت در 
انتخابات به عنوان نامزد اعالم آمادگی کرده اند، اما تا حال 

ثبت نام نکرده اند. از آن جمله اشرف غنی احمد زی رییس 
پیشین کمیسیون انتقال مسوولیت امنیتی از نیروهای خارجی 
به نیروهای داخلی و قیوم کرزی برادر حامد کرزی رییس 

جمهوری هستند.
از زلمی رسول وزیر خارجه، عبدالرب رسول سیاف و حنیف 
ریاست  انتخابات  احتمالی  نامزدهای  عنوان  به  هم  اتمر 

جمهوری سال آینده نام برده می شود.



قرار  که  کرده  اعالم  کشور  خارجة  وزارت 
با  سه جانبه  نشست های  دور  چهارمین  است 
بار  انگلیس،  و  پاکستان  افغانستان،  اشتراک 
کرزی،  حامد  حضور  با  لندن  شهر  در  دیگر 

دیوید کامرون و نوازشریف برگزار گردد.
هدِف این نشست به صورت کل، جست وجوی 
افغانستان  همکاری های  ادامة  و  رهیافت ها 
این  جزییاِت  از  اما  شده؛  خوانده  پاکستان  و 
با  نیست.  دست  در  اطالعی  تاهنوز  نشست 
می دهند  نشان  گزارش ها  از  برخی  همه،  این 
روی  بحث  نشست،  این  اهداف  از  یکی  که 
نیز  و  زندان  از  برادر  مال  رهایی  چه گونه گی 

کارایی او در امر پروسة صلح می باشد.
این خبر در حالی پخش می شود که در آخرین 
در  نام برده  کشورهای  میان  سه جانبه  نشست 
در  بود.  شده  تعیین  نیز  ضرب االجلی  لندن، 
آخرین نشستی که در آغاز سال جاری میالدی 
تا  نتایج نشست  که  قرار شد   برگزار گشت، 
پس  اکنون  اما  گردد.  روشن  آینده  ماه  شش 
از گذشت بیش از ده ماه، هنوز هم نتیجة این 

نشست معلوم نشده است.
دست  به  آینده  ماه  تا شش  باید  که  نتیجه یی 
دست  بر  مبنی  طالبان  انعطاف  همانا  می آمد، 
صلح  پروسة  به  پیوستن  و  جنگ  از  کشیدن 
کاری  تنها  برنامه،  این  تمام  از  ظاهراً  که  بود 
که به چشم آمد، رهایی مال برادر و چند تِن 

دیگر بود. 
شکی نیست که ناسودمندی ادامة نشست های 
همة  و  می نماید  قطعی  امر  یک  سه جانبه 
این  کارایی  عدم  بر  کارشناسان  و  آگاهان 
گونه نشست ها متفق القول اند؛ اما در این هم 
این  نیز  تردیدی وجود ندارد که آقای کرزی 
این  بر  پافشاری  پس  می داند.  نیک  را  مسأله 
دارد؟ چه دالیلی  معنایی  گونه نشست ها چه 
وجود دارد که آقای کرزی را مجبور به یک 

عمل سیاسِی تکراری و بی نتیجه می کند؟
سیاست های  در  می توان  را  نخست  مورد 
آن  دیرباز  از  که  دید  کنونی  حکومت  کلی 
میل  بر  بنا  کنونی  حکومت  می کند.  دنبال  را 
سیاسی   رفتارهای  از  نوعی  طالب پرستانه اش، 
را پیشه کرد که آرام آرام او را در جال توهم 
گرفتار ساخت. به تعبیری، خط مشی سیاسی 
سیاسی،  واقعی  رفتار  جای  به  را،  حکومت 
نوعی توهم سیاسی شکل داد. این توهم همانا 
دالیل  که  بود  کنونی  نظام  به  طالبان  برگشت 
شده  گفته  رسانه ها  طریق  از  بارها  آن  اصلی 

است.
با آن که طالبان بارها از مذاکره با او سر باز زده 
اند و هر نوع امتیازدهی حکومت افغانستان را 

ـ نظیر رهایی طالبان از زندان ها، بخشایش و 
برادر خواندن آن ها و... ـ به هیچ انگاشته اند، 
اما آقای کرزی ذره یی از تالش هایش مبنی بر 

ادامة مذاکرات صلح نکاسته است.
اعظمی  از  بخش  که  گفت  می توان  بنابراین، 
همین  ادامة  در  نشست ها  این  اصلی  دالیل 
مطرح  کرزی  آقای  توهم بارِ   سیاست های 
می شود که اکنون، در زمانی که چند ماه بیشتر 
است،  نمانده  او  سیاسی  زنده گی  پایان  به 

نمی شود از آن دست بردارد.
اما نکتة دیگری که کاربردی تر است و به نظر 
دارد،  نظر  مد  نیز  را  آن  کرزی  آقای  می رسد 
نامزد  برای  حمایت  جلب  و  انتخابات  مسالة 

مورد نظرش است.
در  کرزی  آقای  که  است  روشن  همه گان  بر 
انتخابات پیش رو ـ با آن که دورة کاری اش 
ندارد ـ یکی  نامزدشدن را  تمام است و حق 
گونه یی  به  بود.  خواهد  اصلی  بازیگرهای  از 
جهیزگری  مطرح  نامزدان  از  یکی  برای  که 
آشکار  هنوز  تا  چند  هر  نامزد  این  می کند. 
نشده است، اما چندان پوشیده هم نیست. به 
تا  است  آن  پی  در  اینک  او  که  می رسد  نظر 
مورد  نامزد  بر سر صلح،  بهانة چانه زنی ها  به 
نظرش را به جهان معرفی کند. چنان که او در 
نشست سران شانگهای در قرغیزستان این کار 

را انجام داد.
پروسة  ادامة  قراین،  و  شواهد  به  توجه  با 
عمومی   سیاست های  دور  از  اینک  صلح 
چند  است.  شده  بیرون  افغانستان  حکومت 
یک  هیچ  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  دلیل 

پروسة  تحقق  دنبال  به  حکومت  مقامات  از 
به  کرزی  آقای  که  این  نخست  نیستند.  صلح 
فعاًل  و  می شود  نزدیک  کاری اش  دورة  پایان 
به  را  آن است که سلطه اش  اولویت  او  برای 
مستقیم  غیر  راه های  از  ولو  ـ  ممکن  نوع  هر 
کند.  حفظ  ـ  دیگر  نامزد  یک  از  حمایت  و 
به همین خاطر است که او بیشتر برای نامزد 
دارد  او سعی  نظرش البی گری می کند.  مورد 
خود  سایة  نظرش،  مورد  نامزد  به  نفوذ  با  تا 
را از نظام سیاسی کشور برنگیرد.  دوم این که، 
در  عماًل  صلح  پروسة  دست اندرکاران  اکثر 
انتخابات  مبارزاتی  و  سیاسی  فعالیت های 
سرگرم شده اند. از جمله رییس شورای عالی 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  کنار  در  عماًل  که  صلح 
یکی از نامزدهای مطرح این انتخابات، فعالیت 
از  زیادی  شماری  ترتیب  همین  به  می کند. 
جبهات  در  صلح،  پروسة  اصلی  طراحان 
چندان  بنابراین،  گشته اند.  سرگرم  انتخاباتی 
سه جانبه یی  نشست  که  دریافت  نمی توان 
برگزار  لندن  در  اکتوبر  ماه  تا  است  قرار  که 
و  پاکستان  با  همکاری ها  ادامة  پی  در  گردد، 
این سخن  باشد.  در کشور  استقرار صلح  نیز 
به  کرزی  جناب  تا  نیست  بیش  بهانه یی 

برنامه های شخصی اش نایل آید.
مذاکره  روی  نشست،  این  در  است  محتمل 

آنان به نظام صحبت  نیز کشاندن  با طالبان و 
نقش دهی  برای  تنها  مذاکره  این  ولی  شود؛ 
جلب  نیز  و  بود  خواهد  انتخابات  در  طالبان 
حمایت آن ها برای نامزدی که جناب کرزی از 

او حمایت خواهد کرد.
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کمپاین های انتخاباتی زیر نام 
نشست  سه جانبه

 

در  ملی  ایتالف  رهبر  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  نامِ  ثبت  با 
کمیسیون انتخابات به عنوان نامزد انتخابات سال آینده، 

می توان دورنمای انتخابات را از حاال ترسیم کرد. 
که  است  اپوزیسیون  چهرة  جدی ترین  عبداهلل  آقای 
وارد  کشور،  سیاسی  مهِم  جریان های  حمایت  پِی  در 
انتخابات  در  عبداهلل  آقای  می شود.  انتخاباتی  مبارزات 
اصلی  رقیب  عنوان  به  نیز  جمهوری  ریاست  گذشتة 
حامد کرزی شناخته شد و انتخابات به دلیل این که هر 
به  نداشتند،  را   1 عالوه  به   50 رای  پیشرو  نامزد  دو 
اما آقای عبداهلل از رفتن به دور  دور دوم کشیده شـد 
انتخابات اجتناب ورزید و به این صورت، سکان  دومِ 
اختیار  در  دیگر هم  پنج سال  برای  افغانستان  سیاسِت 

آقای کرزی قرار گرفت. 
میدان  وارد  شرایطی  در  عبداهلل  آقای  بار  این  اما 
اکثریِت  گونه یی  به  که  می شود  انتخاباتی  رقابت های 
احزاب اپوزیسیون و چهره های مهم ملی و جهادی از 
گذشته  روزهای  در  عبداهلل  آقای  می کنند.  حمایت  او 
در محور اتحاد انتخاباتی، توانست معاوناِن خود را در 
وارد شدن  برگزیند.  اتحاد  این  اعضای  دیگر  با  تفاهم 
این چهرة اپوزیسیون در میدان انتخابات، نشان می دهد 
که انتخابات سال آینده، مبارزات و رقابت های جدی یی 

را می طلبد.
جریان  نامزد  که  نیست  این  سِر  بر  تنها  بحث  ولی   
اپوزیسیون چه گونه می تواند برندة انتخابات سال آینده 
باشد؛ بلکه بحث بر سر این نیز هست که جریان های 
حامی آقای عبداهلل، چه قدر از خود مایه می گذارند و او 
را در این میسر دشوار کمک می کنند. زیرا انتخابات یک 
حرکت دموکراتیِک جمعی است که تنها یک فرد و یک 
گروه نمی تواند آن را مدیریت کند. زیبایی انتخابات در 

همه گانی بودن و کنار آمدن های آن است. 
در پهلوی این مسایل، آقای عبداهلل و تیم انتخاباتی اش 
باید نشان دهند که چه حرفی برای گفتن و چه برنامه یی 
برای عمل دارند. فراموش نباید کرد که انتخابات آینده 
این  بود.  خواهد  برنامه محور  انتخاباتی  تقدیر،  هر  به 
مردم  دهند.  رای  چهره ها  به  که  نمی خواهند  مردم  بار 
حل  برای  انتخابات  نامزدهای  که  ببینند  می خواهند 
برنامه ها  این  و  دارند  برنامه هایی  مشکالت جامعه چه 

چه قدر عملی استند. 
در ده سال گذشته، مردم وعده های میان تهِی زیادی را 
از رییس جمهوری فعلی کشور شـنیده اند. زمانی آقای 
خواهد  رفاهی  چنان  به  را  مردم  که  می گفت  کرزی 
رساند که هر شهروند کشور یک موتر شخصی داشته 
باشد؛ ولی دیدیم که این وعده ها نه تنها عملی نشدند، 

بل بر گدایان و گرسنه گاِن کشور افزوده شد. 
آنانی که در افغانستان زیر خط فقر زنده گی می کنند، بر 
اساس آمار رسمی، نزدیک به شصت درصد جمعیت را 
تشکیل می دهند. آیا این بود آن رفاهی که آقای کرزی 
داده  مردم وعده  به  زمام داری اش  در سال های نخست 

بود؟ 
آقای کرزی عالوه بر این ها می گفت که او صلح و امنیت 
را نیز به افغانستان برخواهد گشتاند؛ ولی دیدیم که در 
روزهای  بدترین  با  افغانستان  او،  حاکمیت  سال های 

بدامنی خود روبه رو شـد. 
این بار مردم نمی خواهند که وعده های دروغین بشنوند. 
انتخابات برای این است که مردم به مطالباِت خود دست 

یابنــد، نه این که یک عده بر آن ها حکم برانند. 
نام  ثبت  نیز  دیگری  افراد  حتمًا  آینده  روزهای  در 
خواهند کرد و وارد میدان رقابت های انتخاباتی خواهند 
شد. عده یی شاید از درون گفتمان های انتخاباتی بیرون 
شوند و عده یی نیز شاید به گونة مستقل بخواهند شانس 
این  بیازمایند؛ ولی مهم  انتخابات پیش رو  را در  خود 
است که این بار نباید مردم را دست کم رفت و با رای 

و نظر آن ها سرسری برخورد کرد. 

روند انتخابات جدی 
شـد!

اکثر دست اندرکاران پروسۀ صلح عماًل در فعالیت های سیاسی و مبارزاتی 
انتخابات سرگرم شده اند. از جمله رییس شورای عالی صلح که عماًل در کنار 
داکتر عبداهلل عبداهلل یکی از نامزدهای مطرح این انتخابات، فعالیت می کند. به 
همین ترتیب شماری زیادی از طراحان اصلی پروسۀ صلح، در جبهات انتخاباتی 
سرگرم گشته اند. بنابراین، چندان نمی توان دریافت که نشست سه جانبه یی که 
قرار است تا ماه اکتوبر در لندن برگزار گردد، در پی ادامۀ همکاری ها با پاکستان و 
نیز استقرار صلح در کشور باشد. این سخن بهانه یی بیش نیست تا جناب کرزی 
به برنامه های شخصی اش نایل آید.

محتمل است در این نشست، روی مذاکره با طالبان و نیز کشاندن آنان به نظام 
صحبت شود؛ ولی این مذاکره تنها برای نقش دهی طالبان در انتخابات خواهد بود 
و نیز جلب حمایت آن ها برای نامزدی که جناب کرزی از او حمایت خواهد کرد
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دیدنِ دنیا از چشمان روسیه
در حالی که ما با روس ها بر سر نابودی 
مشاجره  جهان  در  شیمیایی  سالح های 
ذکر  نکته  این  هیچگاه  عمال  می کنیم، 
نمی شود که چگونه رویدادها در داخل 
سرزمین مادری روسیه، بی هیچ شک و 
درخصوص  مسکو  دیدگاه  بر  شبهه ای 

همکاری با واشنگتن تاثیر می گذارد.
مطبوعات  در  بسیاری  مقاله های  در 
مطلع  تحلیلگران  دهان  از  و  روسیه 
بارها  هشدارها  این  کشور  این  صحنه 
حال  در  افراطیون  که  است  شده  ابراز 
احاطه بر روسیه هستند و نام جنایتکاران 
چچنی و داغستانی، در پشت پرده موج 
شهرهای  دیگر  و  مسکو  در  جنایات 

بزرگ روسیه دیده می شود.
»ایگور روتار«، یک تحلیلگر سرشناس 
نوشته  خود  وبالگ  در  اخیرا  روس 

کرملین پس از درگیری در جنگ تلخ دهه ۹0 امتیازات 
بسیاری به منطقه چچن در قفقاز داده است. وی افزود: 
این منطقه اکنون در حال تاسیس یک کشور دوفاکتوی 

اسالمی با نشانه های روشن یک استبداد شرقی است.
این تحلیلگر عنوان داشته مانند همیشه در این منطقه، که 
بیش از آنچه بتوان قبول کرد تاریخ دارد، روابط کرملین با 
چچن را می توان با روابط روسیه تزاری با »امارت بخارا« 
مقایسه کرد. در آن زمان امیر از جانب مسکو مجاز بود 
به شرط  انجام دهد،  قلمرویش هر کاری می خواهد  در 
آنکه وفاداری اش را به حکومت سلطنتی آن زمان روسیه 

نشان می داد.
در  را  آنها  می توان  سختی  به  که  اطالعات  این  بیشتر 
و  روزنامه ها  نشر  باز  از  کرد،  پیدا  امریکا  مطبوعات 
که  می گیرد  نشات  گوبل«  »پل  توسط  روسیه  نشریات 
آزاد«  اروپای  »رادیو  در  برجسته  شناس  شوروی  پیشتر 
و وزارت خارجه امریکا بود؛ وی هم اکنون در ویرجینیا 
در  دنیا  متخصصان  بزرگترین  از  یکی  و  می کند  زندگی 

زمینه اتحاد جماهیر شوروی و روسیه است.
رییس جمهور  قدیروف«،  »رمضان  بازگردیم.  منطقه  به 
چچن یک فرد مسلما عجیب و غریب است که تصاویر 
او بر روی وب نشان می دهد او سوار یک گرگ منحصر 
آغوشش  در  را  سال  و  سن  کم  ببر  یک  است،  فرد  به 
نوازش می دهد و تفنگی را به سمت سر خود نشانه رفته 
چچن  برای  بازسازی  هدف  با  که  هم  پول هایی  است! 
فرستاده می شود گاهی خرج اسب های زیبایی می شود که 

او دوست دارد در دوبی با آنها مسابقه دهد.
به  بود، ترور شد  اینکه پدرش، که یک مبلغ  از  او پس 

رییس  پوتین،  والدیمیر  با  هنوز  ظاهراً  و  رسید  قدرت 
دوستی  یک  این  اما  دارد  خوبی  روابط  روسیه   جمهور 
به  را  »گروزنی«  مسلمانان  مسجد  او  زیرا  است،  مبهم 
عنوان نمادی در فدراسیون ارتدوکس روسیه عرضه کرده 
و به دنبال گسترش عقاید مسلمانی اش به دیگر بخش های 
فدراسیون روسیه است. اما هر چند ترس روسیه از مردم 
قفقاز بی نهایت است- مسکو جنگ از پس جنگ با آنها 
جنگیده و بسیاری از آنها به تبعیدهای توان فرسا که در 
زمان استالین بیشتر در شرق بود، فرستاده شده اند- این 

ترس به خصوص ترس از اسالم در حال رشد است.
برخی تحلیلگران مانند »ایالن برمن«، کارشناس سیاست 
خارجی روسیه، همانگونه که در کتاب جدیدش با عنوان 
امریکا  برای  این  پایان روسیه و آنچه  از داخل:  »انفجار 
معنی می دهد« گفته، به این اشاره دارند که جمعیت اسالو 
روسیه تا سال 2020 می تواند تنها به 25 درصد کاهش 
یابد و دیگران می گویند مسلمانان تا سال 2050 فقط به 
خاطر نرخ زاد و ولد زیادشان حاکم خواهند شد. اما از 
سوی دیگر برخی این گونه استدالل می کنند که هفت تا 
۹ میلیون مسلمان مورد نظر امروز به سختی می توانند به 
سرعت به جمعیت مورد اشاره برسند. این در مقایسه با 

جمعیت 1۴3 میلیونی روسیه است.
بهار  را  نفر   1600 نروژ«،  تحقیق  »شورای  دیگر،  گروه 
که  داد  قرار  بررسی  مورد  روسیه  فدراسیون  در  گذشته 
سوم  یک  بودند.  روس   قومیت  با  آنها  از  درصد   ۹0
گفتند که روابط بین قومی در روسیه »ضعیف یا خیلی 
اما در مسکو ۴7 درصد چنین چیزی را  بوده،  ضعیف« 
نیز  قومیت های مختلف  بین  ازدواج  گفتند. درخصوص 

چچنی ها،  کولی ها،  پاسخ دهندگان 
قزاق ها،  آذربایجانی ها،  قرقیز ها، 
عنوان  به  را  چینی ها  و  تاجیک ها 

عضوی از خانواده نپذیرفتند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که 
مداخله چین در طول مرز طوالنی اش 
با روسیه یا شوروی سابق در وجود 
از  ترس  می اندازد.  ترس  روس ها 
اینکه پکن سرزمین آنها را با جمعیت 

زیاد همیشگی اش بدزدد.
عمیقی  احساسات  فهم  منظور  به 
درخشان  گذشته  با  روسیه،  که 
ارتدوکسی اش، علیه این اسالم جدید 
تاثیراتی  به  باید  دارد،  غالب  واقعا  و 
داشته،  روزمره  زندگی  بر  آن  که 

نگریست.
یا  حجاب  فرانسوی ها  که  همانگونه 
پوشیدن روسری را در میان دختران و زنان به طور کلی 
روس ها  کرده اند،  اعالم  غیرقانونی  عمومی  محافل  در 
»پل  اما  کرده اند.  منع  مدارس  در  را  حجاب  اکنون  نیز 
گوبل« در این خصوص می گوید: ممنوعیت حجاب در 
سرپیچی  به  منجر  تنها  نه  روسیه  دولت  توسط  مدارس 
به  قوانین  نقض  به  که  مقامات محلی،  از  مدنی  عمومی 
گونه ای دیگر می نگرند، شده، بلکه حضور دانش آموزان 
در مدرسه را در بعضی مناطق کاهش داده و باعث شده 
برخی مقامات منطقه ای به شهروندان روس بگویند اگر 
این ممنوعیت را دوست ندارند، باید کشور را ترک کنند.
برای  حال  آماده سازی  در  سراسیمه  روس ها  نهایت  در 
و  نظم  حفظ  تقویت  برای  و  هستند  زمستانی  المپیک 
از قزاق ها طلب کمک   آرامش در منطقه سوچی دوباره 
کرده اند؛ یعنی همان اسب سواران تازیانه به دست اروپای 
محافظت  تزارها  از  زمانی  که  قفقاز  و  شرقی  جنوب 
قابل  ترس  آمدن  وجود  به  باعث  امر  این  می کردند. 
مالحظه ای در میان مهاجران به سوچی از جنوب روسیه 

شده است.
امکان همکاری  نوبه خود  به  این تحوالت  از  هیچکدام 
تسلیحاتش  و  سوریه  درخصوص  را  امریکا  و  روسیه 
اما ترس در درون یک کشور و جنبش  نمی برد  بین  از 
اقلیت های غیر قابل اعتماد در قبال مواضع قدرت همواره 

بر رخدادهای سیاست خارجی تاثیر گذاشته است.
هنگامی که والدیمیر پوتین به مسلمانان سوریه و متعاقب 
ما  که  می بیند  را  چیزی  می نگرد،  چچن  مسلمان  آن 
نمی بینیم. برای ما خوب است که با عینک او به مسائل 

نگاه کنیم.

دولت امریکا تعطیل شد
الوروف:

بعید است غرب بتواند مخالفان سوریه 
را برای شرکت در ژنیو 2 راضی کند

نتایج مرکز تحقیقاتی »پیو« دربارة 
یهودیان امریکا

دانستن  بعید  ضمن  روسیه  خارجه  وزیر 
مخالفان  کردن  قانع  در  غرب  موفقیت 
سوری برای حضور در ژنو 2 تاکید کرد: 
بازرسان سازمان ملل از تک تک مناطقی 
آن ها  در  شیمیایی  حمالت  احتمال  که 

وجود دارد، بازدید نمی کنند.
الیوم،  روسیه  خبری  شبکه  گزارش  به 
سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در 
کنفرانس مطبوعاتی که در پایان دیدارش 
دبیرکل  اوغلو،  احسان  الدین  اکمل  با 
سازمان همکاری اسالمی در مسکو برگزار 
شد، اعالم کرد: بازرسان سازمان ملل در 

جریان دومین سفرشان به سوریه از تمامی مناطقی که احتمال حمله شیمیایی به آن ها وجود 
دارد دیدار نمی کنند و به آن بخش از مناطق حلب که در تاریخ 1۹ مارچ هدف حمالت 
شیمیایی قرار گرفت، نمی روند چرا که کارشناسان روسی تحقیقاتی را در آنجا انجام داده اند.
وی افزود: ما به دنبال کسب اطالعات از این مساله هستیم که آیا گزارش کارشناسان کامل 
خواهد بود یا آن که به دلیل عدم بازدید آن ها از برخی مناطق گزارشی ناقص ارائه می دهند؟
وزیر خارجه روسیه با بیان اینکه مسکو برای شناسایی عامالن حمالت شیمیایی در نزدیکی 
دمشق تالش خواهد کرد، گفت: کارشناسان سازمان ملل از برخی از مناطقی که احتمال 

می رفت در آن حمالت شیمیایی صورت گرفته باشد، بازدید کردند.
کارشناسان  تحقیقات  نتایج  اعالم  منتظر  ما  هر حال  در  کرد:  مقام روسی خاطرنشان  این 
سازمان ملل خواهیم ماند و تالش خواهیم کرد تا اطالعات کافی را در خصوص عامالن 

این حمالت وحشیانه جمع آوری کنیم.
وی عنوان داشت: شورای امنیت باید تمام حقایق و شواهد از جمله مسائلی که نشانگر 

دست داشتن مخالفان مسلح در این حمالت است، مورد بررسی قرار دهد.
سرگئی الوروف تاکید کرد: مسکو اسناد بیشتری را جمع آوری خواهد کرد که نشان دهد 

حمله شیمیایی در ریف دمشق 21 اگست یک اقدام تحریک آمیز بوده است.
این مسوول روسی همچنین اعالم کرد که بعید می داند غرب بتواند مخالفان سوریه را برای 

شرکت در کنفرانس ژنو2 قانع کند.

با الیحة بودجه  ضرب االجل تعیین شده برای توافق کنگره امریکا 
آغاز شده  نهادهای دولت فدرال  تعطیل  آمده و روند  به سر  دولتی 

است.
در  امریکا،  جمهوری  رییس  اوباما،  باراک  اکتبر   1 شنبه،  سه  بامداد 
شد،  پخش  کشور  آن  تلویزیون  و  رادیو  شبکه های  از  که  سخنانی 
اعالم کرد که به دلیل تصویب نشدن الیحه بودجه دولت فدرال در 
کنگره این کشور، نهادهای دولتی امکان ادامه فعالیت و ارایه خدمات 
را ندارند و کنگره را متهم کرد که به وظیفه خود در تصویب الیحه 

بودجه عمل نکرده است.
پیشتر، دفتر ریاست جمهوری امریکا به نهادهای دولت فدرال اعالم 
کرده بود که منابع مالی الزم برای ادامه فعالیت آنها در اختیار دولت 

قرار نگرفته و باید خود را »تعطیل محسوب کنند.«
آقای اوباما در عین حال گفت که نهادهای ارایه دهنده خدمات حیاتی 
ارتش  واحدهای  از  خصوص  به  و  داد  خواهند  ادامه  خود  کار  به 
خواست که همچنان آمادگی خود برای دفاع از کشور را حفظ کنند. 
ارتش، سازمان های امنیتی، ارایه دهندگان خدمات ترافیک هوایی و 
حمل و نقل عمومی از جمله نهادهایی هستند که تحت تاثیر تعطیل 

سازمان های دولتی قرار نمی گیرند.
بر  دولتی  نهادهای  فعالیت  توقف  افزود که  امریکا  رییس جمهوری 
افغانستان،  امنیت  مانند مشارکت در حفظ  نظامی خارجی،  عملیات 
ارتش  عملیات  بودجه  پیشتر  کنگره  که  شد  یادآور  و  ندارد  تاثیری 

در خارج را تصویب کرده و این مصوبه به امضای او رسیده است.
رییس جمهوری امریکا گفت که تعطیل شدن خدمات دولتی تاثیری 
نامطلوب بر شرایط اقتصادی این کشور خواهد داشت و مانعی را در 

راه اجرای برنامه های اصالحی دولت او ایجاد خواهد کرد.
بار طی هفده سال گذشته است که عدم توافق دولت  این نخستین 
و کنگره بر سر الیحه بودجه باعث تعطیل خدمات دولتی می شود و 
انتظار می رود این بار هم، بروز این بحران سیاسی بر شرایط اقتصادی، 
از جمله بهای سهام در بازارهای مالی امریکا، تاثیر منفی داشته باشد.
معامله گران در بازارهای ارز از کاهش نسبی نرخ برابری دالر در برابر 
ارزهای دیگر، به خصوص ین جاپان خبر داده  و برخی کارشناسان 
اقتصادی سایر  بر شرایط  امریکا  فدرال  تعطیلی دولت  منفی  آثار  از 

کشورها هم سخن گفته اند.
ساعاتی پیش از فرا رسیدن ضرب االجل تعیین شده، طرح پیشنهادی 
سناتورهای جمهوریخواه برای تصویب یک بودجه موقت به منظور 
تضمین ادامه فعالیت نهادهای دولتی به تصویب نرسید زیرا تصویب 
و  درمانی  خدمات  جدید  الیحه  بررسی  تعویق  معنی  به  طرح  این 
آن  بود که عواید  پزشکی  برخی تجهیزات  بر  مالیات  لغو  همچنین، 

برای تامین منابع مالی خدمات جدید درمانی پیش بینی شده است.
دلیل اصلی بحران سیاسی در امریکا، مخالفت مجلس نمایندگان این 
کشور با بودجه پیشنهادی رییس جمهوری برای ارائه خدمات درمانی 
مجلس  در   - دولت  مخالف  حزب   - جمهوریخواه  حزب  است. 
نمایندگان اکثریت دارد و این مجلس با رد الیحه جدید ارائه خدمات 

درمانی، یک متن اصالح شده بودجه را تصویب کرد.
توضیح  در  دموکرات  از حزب  نمایندگان  مجلس  رییس  بینر،  جان 
مخالفت این حزب با برنامه جدید خدمات درمانی گفت که »مردم 
امریکا و من خواستار تعطیل دولت نیستیم« اما افزود که قانون جدید 
خدمات درمانی هم »تاثیری ویرانگر دارد و باید در مورد آن، کاری 

انجام داد.«
مصوبه مجلس نمایندگان کنگره امریکا برای بررسی و تصویب در 
مجلس سنای ایاالت متحده، که حزب دموکرات اکثریت کرسی های 
آن را در اختیار دارد، مطرح شد و اعضای مجلس سنا این مصوبه را 

قابل قبول ندانستند.
تصویب نشدن بودجه دولت فدرال به معنی آن است که با آغاز روز 
سه شنبه، دولت قادر به پرداخت حقوق و دستمزد حدود هشتصد 
هزار تن از کارکنان سازمان های دولتی، مانند موزه ها، پارک ها، مراکز 
بازدید جهانگردان و نظایر آنها نخواهد بود و کارکنانی که بر سر کار 

خود حاضر شوند، دستمزدی دریافت نخواهند کرد.
برخی از سازمان های دولتی، مانند ارائه دهندگان خدمات غیرحیاتی 
در فرودگاه ها، به کارکنان خود پیشنهاد کرده اند حتی االمکان در محل 
کار خود حاضر شوند اما طبیعتا قادر به اجبار آنان به ادامه کار بدون 
با  سازمان ها  این  فعالیت  می رود  انتظار  نتیجه،  در  و  نیستند  حقوق 

اختالالتی همراه باشد.
هنوز مشخص نیست که دولت و کنگره به چه ترتیب به توافق دست 
خواهند یافت و تضمینی هم وجود ندارد که پس از تصویب الیحه 
بودجه، در هر زمانی که باشد، کارکنانی که تا آن زمان در سر کار خود 

حاضر شده اند، دستمزد این دوره را دریافت کنند.
حزب  نمایندگان  این  سرانجام  که  داده اند  احتمال  ناظران  برخی 
رییس  پیشنهاد  با  مخالفت  از  که  هستند  کنگره  در  جمهوریخواه 
درمانی  الیحه  تصویب  شرایط  و  کشید  خواهند  دست  جمهوری 
دولت را فراهم خواهند آورد. به گفته آنان، به نظر می رسد که افکار 
عمومی امریکاییان در مجموع، حزب جمهوریخواه را مسئول بحران 

فعلی می داند.

بنابر نتایج بررسی مرکز 
تحقیقات »پیو« که روز 
شد،  منتشر  شنبه  سه 
به  امریکا  یهودیان  اکثر 
هستند  یهودی  که  این 
این  با  می کنند  افتخار 
نفر  یک  تقریبا  وجود 
از هر پنج نفر آنها خود 
توصیف  »بی دین«  را 

می کند.
به گزارش ایسنا به نقل 
فرانسه،  از  خبرگزاری 

پروژه دین و زندگی عمومی پیو در خالصه یی از گزارش 210 صفحه ایش 
از هر وابستگی مذهبی  فزاینده یی  به طور  امریکایی ها در کل  اعالم کرد: 
خودداری می کنند و 22 درصد آنها نیز بدون هیچ ایمان و عقیده خاصی 

می شوند. شناخته 
پیو عنوان کرد: با این وجود ۹۴ درصد پاسخ دهندگان یهودی گفتند، آنها 
مشخص  تحقیق  این  در  هم چنین  می کنند.  افتخار  خود  بودن  یهودی  به 
یا  یا بسیار وابسته  امریکایی خود را  نفر یهودی  از هر 10  نفر  شد هفت 
 21 قرن  آغاز  از  که  نسبتی  می کنند؛  احساس  اسرائیل  به  وابسته  تا حدی 

تاکنون بدون تغییر مانده است.
اسرائیل  دولت  می کردند  احساس  درصد   38 تنها  شد  مشخص  هم چنین 
 ۴۴ که  حالی  در  می دهد،  انجام  صادقانه  تالش  فلسطینیان  با  صلح  برای 
امنیتی  منافع  به  باختری  کرانه  سازی های  شهرک  می کردند  گمان  درصد 

اسرائیل ضربه می زند.
یهودی   3۴75 با  جون   13 تا  فبروری   20 تاریخ  از  مطالعه اش  برای  پیو 
امریکایی تلفنی مصاحبه کرد؛ میزان خطای آماری این بررسی 3± درصد 

اعالم شده است.

ياهونيوز امريكا/ ايسنا            
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بخش نخست

تفاوت زنده گی شاد و 
زنده گی پُر معنا

از مهم ترین عواملی که مردم خوشبختِی خود را با آن می سنجند، زنده گی شاد ، بامعنا 
هستند،  متقابل  ارتباِط  در  هم  با  بامعنا  و  شاد  زنده گی  این که  با  است.  هدف مند  و 
داشته  دوست  سالمتی،  دارند.  تفاوت  هم  با  کاماًل  دو  این  می گویند  دانشمندان  اما 
پای بندی  یا  به کشور  فرزندانی سالم و خدمت  بزرگ کردِن  کار،  شدن، موفقیت در 
به اعتقادات، معموالً از رموز خوشبختی و رضایت از زنده گی به شمار می روند ولی 
هیچ کدام نمی توانند باعث شاد زیستن شوند. در این رابطه روان شناسان دانشگاه فلوریدا، 
»مینه سوتا« و »استنفورد« تحقیقات بسیار گسترده یی انجام داده اند که دستاوردهای آن 

در نشریات مختلف منتشر شده است. 
دانشمندان شادی را سعادت ذهنی تعریف می کنند که بر فرد تأثیر عاطفِی مثبت دارد و 
این تأثیر در تمام جوامع و فرهنگ ها یک سان است. شادی می تواند از چیزهای کوچک 
نشأت بگیرد؛ مثاًل پیدا کردن گردنبند گم شده یا از رویدادهای وسیع تر مثل پایان گرفتن 
جنگ، تولد یک نوزاد و... که با خود شادی، عواطف، احساسات مثبت و خوشایند 
در  باشد. شادی  داشته  زنده گِی خود  از  مثبتی  ارزیابی  فرد  باعث می شود  و  می آورد 
لحظه و در زمان حال معنی پیدا می کند و»دم را غنیمت است« به نوعی عصارة مفهوم 
شادی و زنده گی در لحظة اکنون است. اما بررسی دانشمندان نشان می دهد شاد بودن 
ربطی به زنده گی معنادار ندارد. البته شادی و زنده گی در لحظة اکنون می تواند عناصری 
از گذشته را با خود داشته باشد، اما باز هم از منظر زمان حال به آن نگاه می شود. به 
همین دلیل است که اگر امروز زنده گی دردناکی داشته باشیم، گذشتة شاد به ما احساس 
به همراه  ثبات  اتفاق می افتد، گذراست و  خوشبختی نمی دهد. شادی چون در حال 
نمی آورد. اما زنده گی بامعنا، ریشه یی متفاوت دارد. معنا از ارزش های فردی و اجتماعی 

زاییده می شود، بنابراین منشای فرهنگی دارد. 
معنا از زبان و فرهنگ و نمادها شکل می گیرد و گذشته و حال و آینده را با هم در پیوند 
و ارتباط معنادار قرار می دهد. با این که معنی زنده گی از پی گیری اهداف و ارزش ها به 
وجود می آید، اما الزامًا شادی به همراه نمی آورد. معنا در گسترة زمان شکل می گیرد. 
ماهیت زنده گی، تغییر و تحول است و معنا دادن به آن، راهی ست برای ثبات بخشیدن 
به جریان پرتالطم زنده گی. مثاًل احساس یک زوج به یکدیگر دایمًا تغییر می کند اما 
ازدواج به آن معنایی دایمی و ثابت می دهد. در عمل هم ازدواج به تثبیت رابطه کمک 
می کند، چون قطع رابطه را دشوار می  سازد، اما روشن است که ازدواج الزامًا زنده گی 

را شادتر نمی کند. 
راه  از  است،  خود  به  دادن  پاداش  زنده گی،  به  دادن  معنا  راه های  مهم ترین  از  یکی 
فرد  وقتی  بنابراین  دارد.  فردی  انضباط  به  نیاز  که  آن   اجرای  به  تعهد  و  برنامه ریزی 
با فعالیت و درگیری های روزمره یی که به هم ربط دارند، هدف هایش را پی گیری و 
برآورده کند، در عمل به زنده گی خود معنا می دهد. تحصیل، کسب مهارت، شکل دادن 
به رابطه یی جدی و صمیمانه، همه گی به زنده گی معنی می دهند چرا که گذشته و حال 
دانشمندان، هرچه  نظر  به  می کنند.  یک پارچه  راستای هدفی مشخص  در  را  آینده  و 

بیشتر برای تحقق این هدف ها »خودتان« باشید، زنده گی خود را معنی دار تر می بینید.
چه عواملی در شادی موثرند و چه معیارهایی به زنده گی معنا می دهند؟

زنده گی  یا  شاد  زنده گی  در  که  کرده اند  اشاره  فاکتورها  از  یک  سری  به  دانشمندان 
معنا دار، نقش مهمی دارند از جمله:

  دشوار بودن زنده گی
افرادی که زنده گی خود را آسان و به دور از دشواری می بینند، شادترند و آن ها که 
زنده گی خود را پرمشقت می دانند، افراد شادی نیستند. افرادی که با سختی دست وپنجه 
برای  که  است  این  آن  دلیِل  می بینند و شاید  بامعنی تر  را  زنده گی خود  نرم می کنند، 
بنابراین  کنند.  تحمل  را  فراوانی  و مشقت های  باید سختی ها  افراد  این  معنا،  حصول 
را  زنده گی  شادی  میزان  واقع  در  می کنید،  نگاه  زنده گی  آسانی  یا  دشواری  به  وقتی 

می سنجید نه معنی آن را.
  سالمتی

سالمتی، نیازی همه گانی و اولیه است و افراد سالم، افراد شادتری هستند. اما سالمتی، 
به زنده گی نمی دهد. استیون هاوکینگ دانشمند سرشناس، کاماًل فلج  بیشتری  معنای 
است اما شاید زنده گی بسیار معنی دارتری از افراد سالم داشته باشد. از این مثال ها در 

تاریخ بسیارند. 

          علی غفوری

  جنگ اول صليبی:
به  میالدی،   10۹5 در  دوم  اوربان  پاپ    
زایران  به  که  صدماتی  از  ناراحتی  علت 
مسیحی در قلمرو اسالم وارد شده بود و 
امپراتور  کومنون  الکسیس  تقاضای  اثر  بر 
بیزانس، شورایی در »کلرمون فران« تشکیل 
داد و اروپاییان را تشویق کرد که با اسلحه 
به نجات اماکن مقدِس در تصرف مسلمانان 
به  فرانسوی  از آن سوی، کشیش  بشتابند. 
نام پترس نیز در اروپا به راه افتاد و مردم را 

به نبرد تشویق کرد.

  این دو مسأله سبب بسیج ارتشی بزرگ 
علیه مسلمانان در اوت 10۹5 میالدی شد؛ 
۴ سپاه بزرگ از ۴ نقطة اروپا حرکت کردند 

و در 10۹6 در قسطنطنیه به هم رسیدند.
  روبرت کورت، گودفروا، ریموند سنت 
بیل و بوهیماند، ۴ سردار مسیحی بودند که 

این سپاه ها را رهبری می کردند.
  نبرد نيقيه

اروپایی  سپاهیان  بین  بزرگ  نبرد  اولین    
با  برابر   10۹7 در  مسلمان  جنگاوران  با 
۴۹1 هجری درمی گیرد. این نبرد برای فتح 
نیقیه یا نیکاییه پایتخت سلجوقیان بود. این 
شده  واقع  قسطنطنیه  نزدیکی  در  که  شهر 
سلجوقی  امیر  شد.  غافل گیر  تقریبًا  بود، 
متوقف  را  خود  نبردهای  سایر  سرعت  به 
کرد و نیروی خود را صرف متوقف کردن 
نفرات  سنگین  برتری  اما  نمود،  مسیحیان 
مانع  نتواند  وی  تا  شد  سبب  اروپاییان 
پیشروی آن ها شود و این سپاه ها در آسیای 
از  پس  یکی  را  سلجوقی  شهرهای  صغیر 

دیگری فتح کردند.
  چند عامل هم زمان سبب قدرت گرفتن 
از  بیش  فشار  ابتدا  شد.  اروپایی  مهاجمان 
شرقی  مرزهای  به  خوارزمشاهیان  اندازة 
به  مسلمانان  میان  تفرقه  دوم  و  سلجوقی 
گونه یی که در ابتدا، حکومت فاطمیان در 
شمال شرق افریقا )مصر( مایل به همکاری 
از  حمایت  تا  بودند  صلیبی  مبارزان  با 
گودفروا  رهبری  قدرت  سوم  و  سالجقه، 
دوبویون. این فرد با درایت تمام مانع بروز 
امپراتور  و  صلیبی  مسیحیان  بین  اختالف 
بیزانس شد، چرا که امپراتور اعتقاد داشت 
صلیبیون در ازای غذا و اسلحه، باید اراضی 

متصرفی را به او بدهند.
  سقوط انطاكيه

دروازة  پشت  در  صلیبی ها   10۹7 در    
بودند.  انطاکیه  یعنی  شام  شهر  بزرگ ترین 

شدیدی  مقاومت  با  شهر  این  در  آن ها 
مواجه شدند و این مقاومت یک سال طول 
سپاه  یک  اعزام  علی رغم  نهایتًا  اما  کشید، 
خیانت  به دلیل  به کمک محصورین،  ترک 
از محافظان برج های شهر، صلیبی ها  یکی 

به داخل قلعه راه یافتند.
  سپاه صلیبی، نیروی اعزامی سلجوقی را 
را  ادسا  داد و در همین حال  نیز شکست 

نیز متصرف شد.
  فتح بيت المقدس به دست مسيحيان

گودفروا،  فرماندهی  به  نیروهای صلیبی    
به پیشروِی خود در مدیترانه ادامه دادند و 
از فتح طرابلس وارد فلسطین شدند.  پس 

محاصرة بیت المقدس آغاز شد اما مدافعان 
مسلمان شهر نیز قصد تسلیم شدن نداشتند.
نقشه دقیق تر حرکت نیروهای اروپایی در 
جنگ های صلیبی در لینک دانلود فایل در 

انتهای مقاله آمده است:
برج   3 احداث  دستور  مسیحی  فرمانده 
داد،  قلعه  به  ورود  برای  را  چوبی  بزرگ 
اما مسلمانان برج اول را به آتش کشیدند 
و 2 برج دیگر نیز صدمه دیدند. فرماندهان 
مسیحی علی رغم بارش سنگین تیر، نیزه و 
پایداری  به  را  سربازان  آتشین،  گلوله های 
فرا خواندند. سرانجام پس از نفوذ ابتدایی 
شخص  و  آلمانی  شوالیه های  و  نرمان ها 

گود فروا، بقیة سربازان بدون بیم از مرگ 
زمان  این  در  شدند.  قلعه  دیوارهای  وارد 
رسیده  خود  اوج  به  مسیحیان  احساسات 
اسلحة  بود و علی رغم دالوری مسلمانان، 
سنگین صلیبی ها مانع کاری بودن ضربات 
روز   ۴0 از  پس  شهر  و  می شد  مدافعان 
 70 می شود  گفته  کرد.  سقوط  مقاومت 
مسیحیان  تیغ  دم  از  مسلمانان  از  هزارنفر 
شد.  غرق خون  مسجداالقصی  و  گذشتند 
تهور  سبب  بیت المقدس  نبرد  در  پیروزی 

به   10۹۹ در  آن ها  و  شد  صلیبی ها  بیشتر 
سایر شهرهای شام نیز حمله کرده و سپاه 
اعزامی دولت فاطمی مصر را نیز شکست 
دادند. تازه در این زمان بود که حکومت های 
اسالمی پی بردند هدف صلیبیون جنگ با 
سلجوقیان نیست، بلکه آن ها به دنبال یک 
نبرد مذهبی تمام عیار با جهان اسالم هستند.

  نتايج نبردهاى اول
از  پس  اولین بار  برای  صلیبی  اول  جنگ 
5 قرن، نیروهای مسیحی و اروپایی را در 
موقعیت برتر قرار داد، چرا که آن ها پس از 
و  تدافعی  موضع  در  همواره  اسالم  ظهور 
آن که جنگ های  مهم تر  بودند.  عقب نشینی 
و  کرد  ضعیف  را  سلجوقیان  صلیبی، 
حمالت سازمان دهی شدة ترک ها به اروپا 

را 3 قرن عقب انداخت.
نیز  بیت المقدس  مذهبی  شهر  سقوط    
برای  این جنگ خونین  مهم ترین دستاورد 
ابتدای  هنوز  این  اما  شد.  تلقی  صلیبیون 

داستان جنگ های طوالنی صلیبی بود.
  جنگ دوم صليبی:

  جنگ اول صلیبی سبب بیداری مسلمانان 
از خواب غفلت شد، به ویژه آن که کشتار 
به جوش  را  مسلمین  مسجداالقصی خون 
آورده بود، اما بغداد تمایلی به اعزام نیروی 
بیت المقدس  بازپس گیری  برای  کمکی 
با  مبارزه  درگیر  نیز  سالجقه  و  نداشت 
مصر،  فاطمی  دولت  تنها  بودند.  بیزانس 
اعزام  فتح شام و فلسطین  برای  را  سپاهی 
کرد و این نیرو علی رغم شکست از قوای 
علیه  شامیان  مقاومت  آغاز  سبب  صلیبی، 

صلیبیان شد.
“افضل” وزیر فاطمی مصر، حمالت خود 
20هزار  با   1102 در  و  گرفت  سر  از  را 
نیرو شهر رمله را فتح کرد و سپاه صلیبی 
اما  داد،  شکست  را  بلدوین  فرماندهی  به 
صلیبیون  و  ماند  ناموفق  یافا  محاصرة  در 
بعد شکست  سال  در  را  مصری  گردان   2

دادند.
با 5 هزار  در 1105    سپاه فاطمی مجدداً 
پسر  سناءالملک حسین  فرماندهی  به  نیرو 
اما  آمده،  گرد  عسقالن  در  فاطمی  وزیر 

و  نفرات  برتری  از  که  صلیبی  نیروی  از 
فرماندهی مناسب بهره برد، شکست خورد.
  علی رغم شکست های پی در پی فاطمیون، 
را  مقاومت  مستقاًل  شام  شهرهای  برخی 
ادامه دادند. به طور مثال، خود عسقالن ۴0 
تالش ها،  این  از  پیش  کرد.  مقاومت  سال 
مدت ۴0 سال گذشت تا نیروهای مسلمین 
مجدداً جمع شوند. مسلمین با تسخیر »رها« 
صلیبی  دوم  جنگ  در  را  ضدحمله  عماًل 

آغاز کردند.

جنگ اول صليبى براى اولين بار پس از ۵ قرن، نيروهاى مسيحى 
و اروپايى را در موقعيت برتر قرار داد، چرا كه آن ها پس از ظهور 
اسالم همواره در موضع تدافعى و عقب نشينى بودند. مهم تر آن كه 
جنگ هاى صليبى، سلجوقيان را ضعيف كرد و حمالت سازمان دهى 
شدۀ ترك ها به اروپا را ۳ قرن عقب انداخت.
  سقوط شهر مذهبى بيت المقدس نيز مهم ترين دستاورد اين جنگ 
خونين براى صليبيون تلقى شد. اما اين هنوز ابتداى داستان 
جنگ هاى طوالنى صليبى بود

تاریخچۀ مختصِر جنگ هاى 
صليبى

بخش نخست



           دکتر نزهت نوحي

ساموئل جانسون در کتاب »زنده گي  گري« آورده است:
»من با شادماني موافقتم را با خوانندة معمولي اعالم مي کنم، 
از  دور  به  که  است  خواننده گان  سلیم  عقل  سرانجام  زیرا 
و  نکته بینانه  ظرافت هاي  آن همه  با  ادبي  تعصبات  شائبة 
جزم اندیشي عالمه وار، باید براي افتخارات ادبي حکم صادر 
کند.« )1. منتقد معروف قرن هجدهم انگلستان. رک: مباني 
نقد ادبي، ویلفردگرین و دیگران، ترجمة فرزانه طاهري، ج 

2، مقدمه ص 17، نیلوفر، تهران، 1380(
بیان این نظر از سوي یک منتقد معروف به معني نقد »نقد 
پیش  که  است  انکاري  غیرقابل  واقعیت  تأیید  و  حرفه یي« 
با مصارف  به درس  ادبیات  تبدیل  فزایندة  روند  داریم:  رو 
تعلیم و علمي شدِن آن به رونِق بازار نقد انجامیده است، اما 
هنوزهم سخت گیري متخصصان ادبیات، خیل »خواننده گان 
معمولي« ـ غیرمدرسي ـ را از بینش هاي غني و عمیقي که 
تارانده  برانگیزد،  ایشان  ادبي قادر است هوشمندانه در  نقد 

است.
نیز عماًل  دانشگاه  »نقد« در  با وجود توسعة روزافزون  حتا 
آزرده گي خاطر دانشجویان و اجتناب آن ها از پرداخت جدي 
به این مقوله مشهود است. عدم اعتبار شیوه هاي فردگرایانه 
از یک سو و  ادبي در محیط درس  فنِي تحلیل هاي  و کمتر 
)غیرمتخصصان  معمولي  پرهیز خواننده گان  و  هراس  دیگر 
و  اندیشمندانه  پیچیده،  فني  نقد  مباحث  از  ادبي(  ـ  علمي 
به شدت تحلیلي با تکیه بر شاخه هاي متعدد علوم )هم چون 
همواره  ادبي(  علوم  و  تاریخ  جامعه شناسي،  روان شناسي، 
را  ادبي  اثر  نقد صحیح  و  درست  خوانش  سویة  دو  شیوة 

براي ایشان مشکل ساخته است.
اگر از یک خوانندة معمولي بخواهند نظرش را دربارة داستان 
با  و  به ساده گي  بگوید،  چوبک«  صبور  »سنگ  یا  »تنگسیر« 
عباراتي که حاکي از میزان تأثیر، جذبه یا لذت او از داستان 
بوده و طبعًا معیار ارزش گذاري نیک و بد آن است، سخن 
رشتة  دانشجوي  یک  از  را  پرسش  همین  اگر  اما  مي گوید. 
ادبیات بپرسند، او براي پاسخ عالمانه و درست تأمل بیشتري 
خواهد کرد؛ چون آموخته است که پاسخ مقبول حتمًا باید 
مبتني بر اصول علمي نقد باشد. شیوه یي که حتا بسیاري از 

منتقدین حرفه یي، تأثیر منفي آن را بر خواننده پذیرفته اند.
بر  چارة کار در معتبر داشتِن هر دو دیدگاه »واکنش مقدم 
است  آن  واقعیت  است.  ادبي  اثر  نقادانه«ء  »واکنش  و  نقد« 
از  دور  به  اثر  یک  به  نسبت  معمولي  خوانندة  واکنش  که 
مباني علمي نقد، واکنش ناشي از »لذت« است و این مفهوم 
چیز  هر  از  بیش  و  پیش  ادبیات  است، چه  ادبیات  راستین 

براي »التذاد و حّظ خاطر« است.
با  تنها  دانشگاه،  حوزة  در  ادبیات  رشتة  متمادي  سال هاي 
بررسي آثار کالسیک سر و کار داشت و آن را قابل مطالعة 
علمي مي دانست و حتا زماني که »نقد« وارد این حوزه شد، 

تنها بررسي و نقد آثار کالسیک و تشریِح آن ها در دستور 
کار بود.

ادبي،  متخصصان  متعصبانة  شیوة  که  است  این  واقعیت 
خواننده گان معمولي را از »التذاذ ناب« باز مي داشت، ازین رو 
منتقدان بسیاري به تأثیرات منفي و دافعانة نقد اذعان کرده 
و از معیارهاي جدید حمایت کردند، از جمله عده یي با »رّد 
تفسیر« به انواع نقدي که جاي اثر هنري را غصب کرده و 

مانع واکنش آزادانة خواننده بودند، حمله کردند.
پس از آن عده یي با حمایت از شیوه هاي فردگرا در تحلیل 
ادبي در خواننده، واکنش، درک و  تأثیر یک قطعة  به  ادبي 
باالخره توصیف وي از اثر، تحت عنوان »نقد ذهني« تأکید 
کردند و مدعي شدند که یک اثر ادبي، هستي مستقل ندارد و 
کارکرد آن صرفًا در تعامل با نویسنده و خواننده است. بدین 

ترتیب، »هویت فردي« وارد ماجراي نقد شد و آن را شیوه یي 
روان شناسانه بخشید، با این بیان که »تفسیر یک خواننده از 

اثر ادبي همیشه از »درون مایة هویت« و نحوة ادراک منحصر 
به فرد او از جهان هستي سرچشمه مي گیرد. در این شیوه، 

بیشتر از هر چیز »روان فرد« اهمیت یافت.
در  پیشتر  که  عده یي  و  نماند  بي معارض  البته  که  شیوه یي 
دوباره  داشتند،  تکیه  ادبیات  صوري«  »نظریة  بر  سنتي  نقد 
علم مخالفت افراشته و به تمامي »لذت ناب« و »تداعي آزاد« 
ناشي از خوانش اثر ادبي را محکوم کردند. اما این جدل ها 
هنوز ادامه دارند و تا به اکنون هیچ چیز به اندازة دیدگاه هاي 
افراط گرایانة هر جبهه به اصل »نقد ادبي« و »ارزش اثر ادبي« 

ضربه نزده است.
تجربة مناقشات و مجادالت دیرینه، نشان مي دهد که بهترین 
راه برخورد نقادانه با اثر ادبي، رعایت استراتژي »تحلیل و 
نقد معتدل« با به کارگیري درست ابزار کار از جمله »واکنش 

مقدم بر خواننده« است. موازنه بین واکنش مقدم بر نقد ـ که 
براي التذاذ واقعي و درک کامل ادبیات الزامي است ـ و نقد 

نقد  اثر و اصول  تأکید بر زیبایي شناسي صوري  با  علمي ـ 
جنبه هاي بیروني و اخالقي آنـ  امکان دست یابي به برداشت 
درست و فراگیر را بیشتر مي سازد. به بیان دیگر، اثر ادبي را 
باید به قصد »لذت ناب« خواند، از آن پس هر نقد و تحلیلي 
ببخشد،  بیشتري  آگاهي  لذت،  این  درک  در  را  حواس  که 

پسنده و بسنده است.
به تجربه باید گفت که بهترین راه در برخورد عادالنه با اثر 
معاییر  به  اشراف  عین  در  سعة صدر  با  توأم  نگرش  ادبي، 
مکاتب و مباني نقد ادبي است. خواندِن آثار ادبي بر اساس 
صدالبته  را  دید  افق هاي  صاحب نظران،  موجود  نقدهاي 
وسعت مي بخشد اما حق آن است که پیش از هر نقد، اولین 
برخورد موضع گیرانة شخص خواننده با اثر ادبي، همواره به 

عنوان »نقد ناب«، ارزشمند و داراي اعتبار است. 
کتاب حاضر با تکیه بر استراتژي نقد معتدل، با جمع اصول و 
دیدگاه هاي دو مکتب شاخص ادبيـ  ریالیسم و ناتورالیسمـ  
به بازخواني، بررسي و نقد مجدد داستان هاي صادق چوبک 
آثار  در  مکتب  دو  این  تعامل  بر  تأکید  با  و  است  پرداخته 
چوبک، بر این واقعیِت مهم صحه گذارده است که با وجود 
وجوه متعدد تجارب هر نویسنده و درک منحصر به فرد او از 
محیط زنده گي، زمانه و جامعه اش، امکان تعیین مرز روشن 

و قطعي براي سبک و مکتِب او به آساني دست نمي دهد.
در این جا با تحسین تالش مؤلف در پرداختن به وجوه نقد 
اخالقي ـ اجتماعي این آثار، گوشزد مي نماید که هیچ نقدي 
همیشه  و  یک بار  براي  هرگز  و  نیست  همیشه گي  و  قطعي 
انجام نمي شود، بلکه همواره وابسته به روند تکامل تاریخي 
بازخواني  ادبي محتاج  آثار  تغییري  با هر  اجتماعي است و 
و نقد مجددند و پرسش هاي انتقادي، همیشه پیش روست. 
برداشت هاي  پیوسته پدید مي آیند و تفسیرها و  آثار جدید 
روز، تعبیر و برداشِت ما را از آثار پیشین دگرگون مي سازد. 
آن چه در این کتاب فراهم آمده نیز مشمول قاعده است و 
بدیهي ست ذهن هاي تغییر یافتة هر نسل، نیازمند دگرگوني 

در چیزهایي است که باید ذهِن آنان را ارضا کند.
گذشته  ادبیات  از  بخشي  به  استناد  با  تنها  منتقد  مؤلف 
)داستان هاي چوبک(، به بیان پاره یي از تجارِب حال پرداخته 
از روند مستمر تاریخي است که  است و این خود بخشي 
یقینًا در بوتة نقد خواننده گان و آینده گان قرار گرفته و مورد 

قضاوت واقع خواهد شد.

صرف  را  خود  عمر  تمام  که  مردي  پرسکیف،  پرفیسور 
پي  تصادفي  گونة  به  است،  کرده  جانوران  دربارة  تحقیق 
مي برد که یک اشعة خاص سبب رشد غیرمتعارف آمیب ها 
و تخم جانوراِن دوزیست مي شود. پرفیسور تصمیم مي گیرد 
تا تحقیقات مفصلي دربارة امکان استفاده از این اشعه در 
رابطه با رشد و حیات حیوانات اهلي )مانند مرغ و...( انجام 
مراحل  وارد  تحقیقات  که  لحظاتي  در  درست  ولي  دهد، 
حساِس خود شده است، ارگان هاي حکومت شوروي )که 
سعي دارند کوچک ترین مطلب را هم بدانند و همه چیز را 
تحت کنترِل خود داشته باشند( وارد تحقیقات مي شوند و با 
تصمیم گیري هاي عجوالنه و غیرمنطقي خود )که بر خاسته 
مي آفرینند.  بزرگ  فاجعه یي  است(  ناداني شان  و  جهل  از 
قهرمان این داستان )پروفیسور پرسیکف(، یکي از امیدهاي 
دانِش روسیه است که قرباني مقاصد شوم و فرصت طلبانة 

حکومت شده و از کشفیاتش سوءاستفاده مي گردد. 
خصوصیات حکومت هاي توتالیز و تمامیت خواه ) که براي 
کنترل هر آن چه در معرض قدرت شان قرار دارد، از هیچ 
عملي روي گردان نیستند( و سازمان ها و ارگان  هاي وابسته 
به این حکومت ها )که ترس از دشمن مجهول و اتمسفر 
در جاي جاي  مي بردند(،  ارث  به  را  رژیم ها  این  مسمومِ 

رمان با زیبایي به تصویر کشیده شده است. 
با  و  تخیلي  ـ  علمي  ادبیات  ژانر  به  بردن  پناه  با  نویسنده 
بیان عقاید در یک فضاي  استعاره که الزمة  کنایه و  زبان 
مختنق است، تصویري هول ناک از وضعیت پیشرفت علم 
تلخ  طنزي  با  را  توتالیر  حکومت هاي  سایة  در  دانش  و 
مي کشد.  تصویر  به  خواننده گان  چشم  پیش  در  گزنده  و 
رویدادهاي این رمان که در سال 1۹2۴ نوشته شده، مربوط 
به آینده یي نزدیک یعني سال 1۹28 است. مسکو، پایتخت 
اتحاد جماهیر شوروي )این وطن سوسیالیسم و کعبة آمال 

کمونیست هاي سراسر دنیا( در درون خود و در وراي رنگ 
جهاني  تبلیغات  حکومتي،  اطالعات  و  خبرها  لعاب ها،  و 
و ... شهري کاماًل بورژوازي است و مانند تمام شهرهاي 
ناگهاني  مرگ ومیر  مثل  حادثه یي  حتا  بورژوازي  بزرگ 
تغییر  مرغ ها، ریتم عادي و یک نواخت زنده گي مسکو را 

نمي دهد و در حیات مردم شهر )که مانند مردم کشورهاي 
تحولي  است(  روزمره گي  گرفتار  سرمایه داران  و  صنعتي 

ایجاد نمي کند.
روشن فکران روس که بر طبق وظیفة اجتماعي مسوول نقد 
و بررسي جامعه و شناسایي دردهاي آن و ارایة راهکاري 
سبب  به  هستند،  اجتماعي  آسیب هاي  این  درمان  براي 
وابسته گي اقتصادي ـ ایدیو لوژیکي و تشکیالتي خود به 
تبلیغاتي حکومت شده اند و در  بلندگوي  رژیم، تبدیل به 
رهبران جامعه در چنگال قدرت مطلقي که فسادي مطلق 
برخالف  مي زنند.  پا  و  دست  مي کند،  تحمیل  آنان  به  را 
بسیاري از سودجویان و حتا دانشمنداني که تسخیر طبیعت 
مي دانند،  الزمه  و  درست  کار  را  آن  در  انسان  دخالِت  و 
انسان و طبیعت  امر را خطري جدي براي  این  بولگاکف 
ناگوارِ  پیامدهاي  بررسي  به  رمان  این  در  و  مي کند  تلقي 
هرچند  راه  این  در  و  مي پردازد  طبیعت  در  بشر  دخالِت 
میراث خوار نویسنده گان بزرگ پیش از خود )مانند گوگول 
یا داستایفسکي( است، اما سبکي خاص و منحصر به فرد 
دارد و از جسارتي باال براي ترسیم نوع جدیدي از تخیل 

سود مي برد.
و  تاریک  نقاط  و  آدم ها  شخصیت  مضحک  هاي  جنبه 
تبدیل  نویسنده،  هنرمند  دستان  در  حکومت ها  زشت 

فرد  به  منحصر  سازمان دهي  براي  قوي  خمیرمایه هاي  به 
با  اغلب  البته  که  مي شود  داستان  فضاي  و  شخصیت ها 
بزرگ نمایي همراه است و مجموعه یي ساختارشکن را در 
مقابل خواننده گان قرار مي دهد و به این ترتیب است که 
سبک خاص نویسنده پا به عرصة وجود مي گذارد، سبکي 
که منتقدان با نام سوریالیسم فلسفي از آن یاد مي کنند! در 
همین رمان بولگاکف به خلق شخصیت هایي مي پردازد که 
به عقیدة منتقدان بعدها در اثر جاوداني و شهیرش )مرشد 
و مارگاریتا( بسط مي یابند و شخصیت هاي مشهور کتاب 

را به دنیا مي آورند. 
پرفیسور  شدة  تکمیل  و  یافته  بسط  شکل  مرشد،  مثاًل 
و  خشک  ایدیولوژي  قرباني  او  مانند  که  است  پرسیکف 
خلق  در  همین طور  است.  شده  حکومت  مالیخولیایي 
شخصیت شیطان )پروفیسور ولند( مي توان پي رنگ ها و رد 

پاهاي کاراکتر »رک« را یافت.
علمي  ژانر  شد،  اشاره  قباًل  که  همان گونه  داستان  سبک 
و  است  واقعي  کاماًل  داستان  فضاي  ولي  است،  تخیلي 
عالم  در  آن  ساختمان هاي  و  خیابان ها  شهرها،  کوچه ها، 
سازمان  که  نکا  لوبیا  خیابان  )مانند  دارند  وجود  خارج 
واقع  آن  در  »ک.گ.ب.«  شوروي  داخلي  امنیت  مخوف 

بود(. 
نوشته هاي بولگاکف، ساده و یک دست است ولي قدرت 
به  ایمان  و  فالکت  بر  پیروزي  در  انسان  بي چون وچراي 
چیره گِي امید و زنده گي بر حماقت و زشتي و تکبر، از تک 
تِک جمالتش خوانده مي شود و انسان را براي دست یابي 

به این پیروزي بزرگ، بیش از پیش تحریک مي کند. 

نويسنده: ميخاييل بولگاكف
منبع: بابك كياني
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 یادداشتي بر کتاب »بررسي آثار چوبک از 
دیدگاه ناتورالیسم و ریالیسم« اثر فاطمه حسیني

نگاهی کوتاه به 
»تخم مرغ هاي شوم« اثر بولگاکف
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اعتصاب غذایی زندانیان...
 سوی 300 زندانی آغاز شد اما دو روز بعد 1۴61 زندانی 
دیگر نیز به آنها پیوستند و روز چهارشنبه با پیوستن زندانیان 

دیگر شمار آنان به دو هزار نفر رسید.
روز دوشنبه نیز ده ها تن از خانواده های زندانیان اعتصاب 
کننده دست به تظاهرات زده و خواهان رسیدگی جدی به 

مشکل آنان شدند.
به  ازکابل  اعزامی  هیات  ورود  با  همزمان  آنان  تظاهرات 
هرات جهت رسیدگی به مشکالت زندانیان صورت گرفته 

بود.
با این حال فرمانده زندان هرات می گوید که هیات پانزده 
نفری که ریاست آن را گل رحمان قاضی، رییس کمیسیون 
از  با شماری  دارد  برعهده  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت 
نمایندگان مردم در ولسی جرگه، نهادهای عدلی و قضایی، 
نماینده وزارت امور داخله و ستره محکمه به این والیت 

سفر کرده اند.
اعتصاب  زندانیان  به  هیات  این  اعضای  که  کرد  تاکید  او 
کننده وعده داده ند که به تمامی خواسته هایشان رسیدگی 

خواهد شد.
در حال حاضر در زندان هرات بیش از 3200 نفر زندانی 

هستند.
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امـریکا:

پاکستان از تروریسم به عنوان 
حربه  استفاده می کند

چرا مال برادر...
 به توافق منطقه باشد.

رییس جامعه مدني، رهایي زندانیان طالب از بند را نه تنها 
خواست حکومت بل خواست فرا مرزي دانسته گفت، این 
خواست وابسته به منطقه است و چون سیاست در افغانستان 
فشار  تحت  بنابراین  است؛  منطقه  کشورهاي  از  متاثر 
کشورهاي منطقه فیصله  مي کند، ولي متاسفانه این فیصله ها 

همواره به ضرر افغانستان تمام مي شود.  
به باور رفیعي، مال برادر مي تواند در پروسه آتش بس موثر 
از  افغانستان که یک نحوی  اما در پروسه صلح  واقع شود؛ 
صلح اجتماعي باشد، نه تنها مفید نخواهد بود، بل زیان بار 

نیز خواهد بود.
نه  افغانستان  فعلي در  تمامي حرکت هاي سیاسي  افزود،  او 
تنها مفید براي صلح پایدار نخواهد بود، بل زمینه هاي آینده 
صلح در کشور را متضرر خواهد ساخت و از سوي دیگر تا 
زماني که عدالت در افغانستان عملي نشود، هیچگاه مردم ما 

به صلح دست نخواهند یافت.
وي تاکید کرد، کشورهاي همسایه ما این شرایط را به خوبي 
آینده  و  امروز  تا  اند  تالش  در  دلیل  همین  به  و  مي دانند 

افغانستان را با چالش مواجه بسازد.
نفر دیگر حرکت  با سه  برادر در سال 1۹۹۴  مال عبدالغنی 
طالبان را اساس گذاشت و بعد از تاسیس حرکت طالبان به 

معاونیت رهبری گروه طالبان رسید. 
از او به عنوان استراتژیست نظامی درمیان مقام های بلند پایه 
طالبان یاد می شود که به گفت وگو با امریکا تمایل داشت و 
هنگام سقوط گروه طالبان معاون وزارت دفاع این گروه بود. 
طالبان  جنبش  اصلی  موسس  چهار  از  یکی  که  برادر  مال  
در سال 1۹۹۴ بود، در سال 2010 در شهر کراچی پاکستان 
بازداشت شد و حدود سه سال را در بند پاکستان سپري کرد.

لندن میزبان نشست...
 مشاور امور خارجه نخست وزیر پاکستان دیدار و گفتگو 

کرد.
طالبان نشست ماه اکتبر در لندن را به عنوان اقدامی برای 
تضعیف طرح های ابتکاری از جمله فعالیت دفتر قطر این 

گروه شبه نظامی می داند.
یکی از مقام های طالبان مطلع از فعالیت دفتر قطر می گوید 
که هیچ حزبی یا گروهی نمی تواند بدون دخالت و حضور 

طالبان موفق شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان همچنین گفت که 

مال عبدالغنی بردار باید به افغانستان بیاید.

یک روز پس از آن که نخست وزیر هند 
تروریسم  از  که  خواست  پاکستان  از 
برسد،  به صلح  با هند  تا  بگیرد  فاصله 
عنوان  امریکا  دفاعی  ارشد  مقام  یک 
تروریسم  از  مدت ها  پاکستان  که  کرد 

حمایت کرده است.
اشتون  آسیا،  خبرگزاری  گزارش  به 
کارتر، معاون وزیر دفاع امریکا که اخیراً 
به هند، پاکستان و افغانستان سفر کرده، 
پاکستان  برای  تروریسم  گفته است که 

آن.  همسایه های  نه  می شود،  محسوب  عنوان تهدید  به  تروریسم  از  که  مدت هاست  پاکستان 
حربه یی در سیاست خارجی اش استفاده کرده، اما 

اکنون می بینیم دود استفاده از تروریسم، 
به چشم استفاده کننده رفته است.

اسالم آباد  در  که  داشت  اظهار  کارتر 
صادقانه  طور  به  میزبانانش  به  خطاب 
دنبال  به  پاکستان  اگر  که  است  گفته 
از  مزایا  حصول  و  اقتصاد  توسعة 
به  هند  با  باید  است،  مرزی  تجارت 

توافق صلح آمیز برسد.
وی همچنین گفت که امریکا از تالش ها 
و  هند  دوگانة  روابط  گسترش  برای 

پاکستان حمایت می کند.

www.mandegardaily.com

اخراج دو جنرال امریکایی...
چارلز  جنرال  شد  مشخص  نظامی  بررسی  یک   
گورگانوس و جنرال گرگ استوردوانت برای تامین 
امنیت پایگاه مذکور تدابیر و اقدامات الزم را انجام 

نداده و مدنظر قرار نداده بودند.
امریکا  ویژه  تفنگداران  نیروی  فرماندهی  مقام های 
که  است  باری  اولین  این  کرد:  اعالم  بیانیه یی  در 
از زمان جنگ ویتنام به خاطر  امریکایی  یک جنرال 
کار  از  جنگ  میدان  در  امنیتی  مساله  به  بی توجهی 

برکنار می شود.
حمله 1۴ و 15 سپتمبر سال گذشته میالدی به اردوگاه 
مرگبرترین  از  یکی  افغانستان  جنوب  در  بسشن 

نیروهای  نظامیان طالبان علیه  از سوی شبه  حمالت 
خارجی محسوب می شود. در این حمله، دو تفنگدار 
ویژه کشته و هشت تن دیگر مجروح شدند. همچنین 

شش جت جنگنده نیز منهدم شد.
تفنگداران  نیروهای  فرمانده  آموس،  جیمز  جنرال 
به  یافته های  از  استقبال  با  بیانیه یی  در  امریکا  ویژه 
روی  پیش  از چالش های  که  کرد  اعالم  آمده  دست 
افغانستان  از  تفنگداران ویژه در پی خروج سربازان 
پاسخگو  و  پذیری  مسوولیت  گفت:  و  است  آگاه 
تفنگداران  فرماندهی  اهمیت  مورد  موارد  از  بودن 

ویژه امریکایی است.
جنرال  دو  این  از  خود  بیانیه  در  مسوول  مقام  این 
امریکایی خواسته که بازنشسته شوند و افزود: جنرال 

دشمن  توانایی  و  ظرفیت  ارزیابی  در  گورگانوس 
مرتکب اشتباه شد و جنرال استوردوانت نیز نتوانست 
در تامین امنیت و حفاظت از پایگاه ناتو در جنوب 

افغانستان به طور کافی و مناسب عمل کند.
مساله  این  به  امریکا  ویژه  تفنگداران  فرماندهی  البته 
اذعان داشت که دو جنرال در انجام وظایفشان برای 
چشمگیر  کاهش  دلیل  به  نیروها  ماموریت  مدیریت 
نیروها به دستور باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 

با مشکل مواجه بودند.
جنرال  فرماندهی  تحت  امریکایی  نیروهای  تعداد 
نفر  گورگانوس که در سال 2011 میالدی 17 هزار 
بود در سال 2013 و در زمان حمله ، 7۴00 نفر بود.

پولـیس باید سـواد...
 سربازان پولیس با سواد شده اند و در دور دوم قرار 
است 15 هزار سرباز دیگر پولیس تا دو سال آینده، 
وزارت  مقام های  اظهارات  اساس  بر  با سواد شوند. 
شدن  سواد  با  برای  دالر  میلیون   ۹ تاکنون  داخله 
فونتانی  پاولو  است.  شده  مصرف  پولیس  سربازان 
با  گفت:  کنفرانس  این  در  کابل  در  یونسکو  رییس 
تطبیق برنامه سواد آموزی، سربازان پولیس می توانند 

بنویسند و بخوانند و با سواد شدن پولیس نقش بسیار 
مهمی در تطبیق بهتر قانون دارد.

سوم  تا صنف  پولیس  سواد  بی  سربازان  است  قرار 
مکتب، با سواد شوند.

محمد وکیل اکبری سرپرست معینیت اداری وزارت 
داخله گفت که برنامه های متعددی برای بهبود تعلیم 
»اکثر  است:  شدن  تطبیق  حال  در  پولیس  تربیه  و 
کورس هایی ارتقای ظرفیت را ما در داخل و خارج 
اندازی کرده ایم. دور سوم است که ما  از کشور راه 

داخل  در  و همچنین  می فرستیم  ترکیه  به  را  پولیس 
افغانستان نیز تعلیم و تربیه جریان دارد.«

پولیس  باید  که  کرد  تاکید  داخله  وزارت  مقام  این 
کند.  ایفا  است،  قانون  تطبیق  که  را  اصلی اش  نقش 
مقدم  خط  در  پولیس  حاضر  حال  در  که  گفت  او 
جنگ علیه تروریزم قرار دارد. وزارت داخله مجله ها 
و ماه نامه هایی را چاپ و نشر می کند که هدف آن 
که  است  آموزش هایی  شدن  فراموش  از  جلوگیری 

سربازان بی سواد در کورس ها فرا می گیرند.

رییس دادستانی...
یک  پخش  با  افغانستان  ملی  امنیت  اداره  حال،  همین  در 
نمایندگی  به  حمله  یک  از  که  است  کرده  اعالم  خبرنامه 
هلمند  مرکز  لشکرگاه  شهر  در  ملل  سازمان  سیاسی  دفتر 

جلوگیری کرده است.
در این اعالمیه آمده: »گروه های تروریستی تصمیم داشتند تا 
با استفاده از دو عراده موتر سایکل پر از مواد منفجره باالی 
دفتر یوناما واقع در شهر لشکرگاه و یکی از نقاط مزدحم 
شهر لشکرگاه حمالت تروریستی و انفجاری همزمان انجام 
عمومی  ریاست  منسوبین  توسط  انفجار  از  قبل  که  دهند 

امنیت ملی دستگیر شدند.«
کسی تا کنون مسوولیت برنامه ریزی این حمله را به عهده 

نگرفته است.

کمک های امریکا چه گونه...
 کمک ها به افغانستان شد.

او از آغاز کارش تاکنون، چندین گزارش درباره حیف 
و میل شدن کمک ها در افغانستان منتشر کرده است.

در  که  است  تجربه یی  با  مدافع  وکیل  سوپکو  جان 
در  مافیا  با  مبارزه  بخاطر  میالدی،   1۹80 سالهای 

امریکا، برای خود نام و نشانی دست و پا کرد.
به  افغانستان  در  را  پرمخاطره یی  مسئولیت  حاال  او 
حیف  و  فساد  موارد  افشای  وظیفه  او  دارد.  دوش 
دفتر  در  را  کشور  این  در  امریکا  کمک های  میل  و 
›سیگار‹ )اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی 

افغانستان( به عهده دارد.
در این اواخر اظهارات رک و افشاگری های این وکیل 
مدافع 61 ساله، سر و صداهای زیادی را به پا کرده 

است.
تنها در ماه جوالی گذشته، دفتر سیگار، هشت گزارش 
مناطق  برخی  در  فساد  وجود  از  نگرانی ها  درباره 

افغانستان منتشر کرد.
کیفیت  بی  ساخت  مثل  هایی  پروژه  در  فساد 
های  قاضی  آموزشی  برنامه  و  مدارس  ساختمانهای 

افغان از این نمونه هاست.
افغانستان  در  نیز  را  امریکایی ها  پروژه های  سیگار، 

نظارت می کند.
 3۴ نادرست  مصرف  نهاد،  این  مورد،  تازه ترین  در 
را  هلمند  والیت  در  امریکا  ارتش  دالری  میلیون 

برجسته کرده است.
در گزارش سیگار آمده که ارتش امریکا پیش از مصرف 
این پول برای ساخت پایگاهی در هلمند، می دانست 

که پس از سال 201۴ به این پایگاه ضرورتی نیست.
آقای سوپکو به بی بی سی گفت که با وجود گزارش 

آنها، هنوز کار روی این پروژه جریان دارد.
  رسيدگی به شکايات افغانها

خط  یک  دارای  سوپکو،  آقای  دفتر  رسمی  وبسایت 
پیامگیری است که افغانها می توانند، شکایت شان را در 

آن به زبان خود ثبت کنند.
داشته  نتیجه  کار،  این  در  افغانها  به  دهی  سهم  طرح 
شکایت ها  همین  براساس  پرونده  چندین  تاکنون  و 

بررسی شده است.
کارمند  یک  گذشته،  سپتامبر  ماه  در  نمونه،  طور  به 
وزارت خارجه امریکا به اخذ 30 هزار دالر غیرقانونی 

از یک مقام در افغانستان، متهم و مجرم شناخته شد.
پیام  همین خط  طریق  از  ستانی  رشوه  این  معلومات 

گیر، به دست آمده بود.
مورد دیگری که توسط تیم آقای سوپکو تحقیق شده، 
سرقت حداقل یک میلیون دالر در قراردادی در مورد 
جاده ای  کنار  بمب های  انفجار  از  پیشگیرانه  تدابیر 

است.
در این پروژه، نهاد افغانی که دست دوم قرار داد بودند، 
از امریکایی ها پول گرفتند تا حدود 250 شکاف بزرگ 
زیر شاهراه ها را که معموال شورشیان در چنین شگاف 
هایی مین گزاری می کنند، مسدود کنند، اما این کار 

تاکنون انجام نشده است.
بازرس ویژه امریکا )سیگار(، برای جلوگیری از هدر 
رفتن پول ، جعل و سو استفاده از عملیات ها و برنامه 

های امریکا در بازسازی افغانستان فعالیت می کند
رفتن  دست  از  موضوع  »تنها  می گوید:  سوپکو  آقای 
پول نیست. تنها هدر رفتن پول مالیات دهندگان نیست 
را می دزدند.  پول  از  قراردادی ها بخشی  این که  یا  و 
فساد، کشنده است! هدر رفتن پول و ساختمان سازی 
غیرمعماری کشنده است. این می تواند امریکایی ها را 
بکشد و یا نیروهای ائتالف بین المللی و یا نظامیان و 

غیرنظامیان افغان را بکشد.«
  توجه دولت امريکا به گزارش هاى سيگار

نمی خواهند  امریکا  ارتش  مقام های  که  است  روشن 
همیشه انتقادهای تند آقای سوپکو را بشنوند.

آقای سوپکو می گوید که ۴3 مورد از پیشنهاداتش به 
ارتش برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از دستیابی 
شورشیان به منابع امریکا در همان آغاز کار رد شدند.

اما وزارت دفاع امریکا به بی بی سی گفته که تحقیقات 
آقای سوپکو را بسیار جدی می گیرد.

در یک اعالمیه پنتاگون آمده که قضیه مربوط به مرکز 
فرماندهی در هلمند هنوز زیر بررسی است.

آقای سوپکو از بازسازی های انجام شده در افغانستان 
راضی نیست و موفقیت ها در این بخش را بسیار کم 

می داند.
ماه  چند  هستیم.  ناکامی ها  نگران  واقعًا  »ما  گفت:  او 
بین  اداره  رییس  و  دفاع  و  خارجه  وزرای  به  پیش 
المللی توسعه یی امریکا نامه نوشتم و از آنها خواستم 

که تنها ده پروژه کامیاب خود را نام بگیرند.«
فعالیت های سیگار برای بهبود بازسازی در افغانستان 

موثر بوده است.
حساب های  که  شد  موفق  سیگار  آگست  ماه  در 
که  کند  ضبط  را  افغان  قراردادی های  از  یکی  بانکی 
می خواست 77 میلیون دالر امریکایی را حیف و میل 

کند.
تحقیقات در باره این قضیه هنوز ادامه دارد.

پایتخت  واشنگتن  حومه  در  کارش  دفتر  در  سوپکو 
امریکا، نقشه بزرگی از افغانستان دارد تا از طریق آن، 
نظرداشته  زیر  افغانستان  در  را  کارمندانش  کار  مسیر 

باشد.
افغانستان  در  آنها  نفر   50 که  دارد  کارمند   180 او 

تحقیق می کنند.
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           مانی تونکه نژاد 

رهبری  جدید  سبک های  از  سبک  دو  بررسی  به  مقاله  این 
یعنی سبک رهبری خدمت گزار و سبک رهبری تحول گرا، که 
می تواند به مدیران در اتخاذ سبک رهبری مناسب کمک کند، 
از  که  می پردازد. سبک های رهبری خدمت گزار و تحول گرا 
سبک های نوین رهبری هستند، به دلیل ریشه و مبنای یک سان، 
از شباهت های زیادی برخوردارند که این مقاله ضمن تبیین 
تعریف و بیان هر سبک، به بیان ویژه گی های این دو سبک 
به  سبک،  دو  این  بیشتر  درک  جهت  پایان،  در  و  می پردازد 

مقایسة این دوسبک می پردازد. 
  مقدمه

رهبری همواره با انسان عجین بوده است. از زمانی که انسان به 
صورت بدوی و با شکار حیوانات روزگار می گذرانید، زمانی 
که دوام و بقای او به توان وی در هدایت نیرو در شکارگاه و 
شکار بسته گی داشت و یا زمانی که گروه هایی از خانواده های 
می کردند،  مکان  و  نقل  غذا،  تامین  منبع  برای  صحرانشین 
همواره رهبری وجود داشته است. )کیپن برگر، 2002،ص3( 

اهمیت موضوع رهبری در سازمان ها، باعث شد که اندیشمندان 
و محققان مدیریت در پی کشف ویژه گی ها و خصوصیات 
رهبران موفق در سازمان ها برآیند و همواره در تالش باشند 
تا مشخصات رهبر موفق را در سازمان ذکر کنند. در پی این 
تالش ها در دهه های اخیر، مکاتب رهبری و نظریات متعددی 
در زمینة رهبری شکل گرفته و به جامعة علمی معرفی شده 

است. 
نخستین دیدگاه ها دربارة رهبری را می توان در یک متن چینی 
با عنوان »برنامة بزرگ« که احتماالً در سال 1120 قبل از میالد 
نوشته شده است، یافت. این متن، رهبری خوب را مستلزم 
داشتن قواعد روشنی می داند که مبتنی بر محیط و با توجه به 
شرایط، با مهربانی یا با قدرت اعمال می شود، هم چنین اعالم 
باید نمونه در عمل باشند. )استار بورک،  می کند که رهبران 

1۹۹7، ص1۴۴( 
شکل  رهبری  در  جدیدی  دیدگاه های  تالش ها،  این  پی  در 
می توان  رهبری،  به  دیدگاه ها  این  جدیدترین  از  که  گرفتند 
تحول گرا  رهبری  دیدگاه  و  خدمت گزار  رهبری  دیدگاه 
توجه  سرعت  به  امروزه  رهبری  سبک  دو  این  برد.  نام  را 
نظریه پردازان، دانشمندان، محققان و کارگزاران مدیریت را به 
برای  متعددی  گروه های  و  مراکز  و  است  کرده  جلب  خود 
تبیین و تعیین ابعاد مختلف این نظریات شکل گرفته اند و در 
تالش هستند تا مفاهیم این نظریات را به طور گسترده یی در 

سازمان ها به کار ببرند. 
رهبری خدمت گزار و تحول گرا مانند سایر مطالعات پیرامون 
رهبری با محدودیت هایی مواجه شده اند. نویسنده گانی که در 
این مقوله قلم می زنند، دقت الزم را برای تعریف و تبیین ابعاد 
این مفاهیم انجام نداده اند. »جوزف راست« در کتاب رهبری 
برای قرن 21، ضمن ارایة گفته هایی در مورد مطالعات رهبری، 
از عدم ارایة تعاریف دقیق، روشن و قابل استفاده در مقولة 
رهبری توسط محققان، نویسنده گان و کارگزاران رهبری انتقاد 

می کند. )لوب، 200۴، ص1( 
بنابراین، هدف این مقاله بررسی مبانی، تشابهات و تفاوت های 
و  زمینة رهبری خدمت گزار و رهبری تحول گرا  موجود در 
ارایة چارچوبی برای تعیین تفاوت های این دو سبک رهبری 

است. 
  رهبرى خدمت گزار

رهبری همانند زیبایی است. نمی توان آن را تعریف کرد، ولی 
هنگام دیدن، انسان درمی یابد که از وجود آن آگاه است و آن 

را می شناسد. 
برای تعریف رهبری خدمتگزار، نخست الزم است تا رهبر، 

رهبری، پیرو و مدیریت را تعریف نماییم. 
  رهبر:

رهبر شخصی است که یک چشم انداز را می بیند و اقدامات 
الزم را برای رسیدن به آن چشم انداز انجام می دهد و دیگران 
تغییر همراه می کند.  انجام  و  تعقیب  به عنوان شریک در  را 

)لوب، 200۴، ص5( 
ویژه گی های اساسی یک رهبر را می توان، داشتن چشم انداز، 

اقدام )عمل(، همراهی کردن، دانست. 
  رهبرى:

رهبری فرایند تغییر هدف داری است که از طریق آن، رهبر و 
پیروان از طریق مقصود مشترک به هم می پیوندند و حرکت به 

سمت چشم انداز را آغاز می کنند. )لوب، 200۴، ص7( 
  پيروان:

افرادی که به طور فعال و داوطلب در فرایند رهبری در پاسخ 
به پیش قدمی رهبر در تعیین هدف مشترک، چشم انداز و اقدام 

برای تغییر درگیر می شوند. 
  مديريت:

به  سازمان  اهداف  به  دست یابی  از  است  عبارت  مدیریت 
سازمان دهی،  برنامه ریزی،  طریق  از  کارا  و  موثر  شیوه یی 

کارمندیابی، هدایت و کنترل منابع سازمانی. 
است.  مشکل  بسیار  مدیریت،  و  رهبری  بین  تفاوت  تعیین 

که  حالی  در  برمی گردد،  تغییر  سمت  به  اقدام  به  رهبری 
مدیریت اجرای فرایند در سازمان به شیوه یی خوب و حفظ 

این تعادل برای کارکردن موثر است. )لوب، 200۴، ص8( 
رابرت گرین لیف برای نخستین بار مفهوم رهبری خدمت گزار 
را در میان تیوری پردازهای مدرن مدیریت بیان نمود. مفهوم 
رهبری خدمت گزار را در سال 1۹87 بنا نهاد. بر اساس گفتة 
گرین لیف، رهبر باید در ابتدا نیازهای دیگران را مورد توجه 
قرار دهد. عالوه بر گرین لیف، نویسنده گان دیگری رهبری 
خدمت گزار را تیوری معتبر و مدرن در زمینة رهبری سازمان 
ذکر کرده اند. رهبری خدمت گزار برابری انسان ها را ارج نهاده 
و در سازمان به دنبال توسعة فردی اعضای سازمان می گردد. 

)راسل، 2001، ص 78( 
بنابراین رهبری خدمت گزار عبارت است از درک و عمل رهبر 
عالقة شخصی  و  تمایل  بر  را  دیگران  منافع  که  گونه یی  به 

خویش مرجح می داند. )لوب، 200۴، ص8( 
بنابراین، در رهبری خدمت گزار، رهبر باید یک مجموعه از 
افراد  به  توجه  و  افراد  به  دادن  ارزش  بر  مبتنی  که  ذهنیاتی 
بر  رهبری  سبک  این  در  رهبر  تمرکز  باشد.  داشته  را  است 
افراد و پیروان است و رهبر باید عالیق شخصی خویش را 

زیر پا بگذارد. 
در رهبری خدمت گزار، محرک و انگیزة اولیه باید مطلوبیت 
برای خدمت کردن باشد.)گرین لیف1۹۹7، سنگه1۹۹5، بالک 
1۹۹3، باتن 1۹۹7 و دیگران( سبک رهبری خدمت گزار، وقتی 
که رهبر خود را در موقعیت خدمت کردن به پیروان و کارکنان 
زیردست قرار می دهد، قابل تصویر است. خودخدمتی نباید 
محرک و انگیزه برای رهبر باشد، بلکه او باید بر قلة برنامة 
انگیزشی باالتر یعنی توجه و تمرکز به نیاز دیگران صعود کند. 

)راسل و استون، 2002، ص1۴5( 
نایر)1۹۹۴( بیان می کند که تا زمانی که قدرت، تفکر غالب بر 
ما در رهبری باشد، ما نمی توانیم به سطح باالتری از استاندارد 
در رهبری حرکت کنیم. ما باید خدمت را در هسته و مرکز 
تنها  با رهبری می آید، ولی  اگرچه قدرت همراه  قرار دهیم. 
و  )راسل  است.  خدمت گزاری  آن  و  دارد  مشروع  استفادة 

استون، 2002، ص1۴5( 
  و يژه گی هاى رهبرى خدمت گزار

است  ویژه گی هایی  و  استنباط ها  دارای  رهبری خدمت گزار، 
که غالب نظریه پردازان بر آن ها اتفاق نظر دارند. مفهوم رهبری 

خدمت گزار با این ویژه گی ها در اذهان شکل می گیرد. 
گرین  خدمت گزار  رهبری  بنیاد  مدیر   )1۹۹8( اسپیرز  الری 
را  زیر  ویژه گی   10 لیف،  گرین  نوشته های  اساس  بر  لیف 
همدلی،  موثر،  شنود  می کند:  ذکر  خدمت گزار  رهبری  برای 
و  دوراندیشی  مفهوم سازی،  اقناع،  آگاهی،  بهبودبخشی، 
دیگران،  پیشرفت  و  رشد  به  تعهد  نظارت،  آینده نگری، 
شکل دهی.  نویسنده گان دیگری بر اساس نوشته های گرین 
لیف ویژه گی های دیگری را برای رهبری خدمت گزار تعریف 
کرده اند. این ویژه گی ها عبارت اند از: چشم انداز، راست گویی، 
بودن،  پیشگام  الگوسازی،  خدمت،  اعتماد،  درست کاری، 

قدردانی از دیگران، توانمندسازی دیگران. 
عنوان  به  ویژه گی   ۹ این  خدمت گزار  رهبری  ادبیات  در 
این  است.  شده  عنوان  خدمتگزار  رهبر  عملی  صفت های 
عملیاتی هستند  ویژه گی های  و  صفت های الزم، مشخصات 
از رفتار رهبر در محیط کار قابل  که متعلق به رهبر بوده و 
مشاهده است. این ویژه گی ها مشخصه های اثربخشی یک رهبر 

خدمت گزار است که دیگران را مورد تاثیر قرار می دهد. 
ادبیات  در  خدمت گزار،  رهبران  الزم  ویژه گی های  بر  عالوه 
رهبر  برای  را  دیگری  خصوصیات  خدمت گزار  رهبری 
است.  شده  ذکر  مکمل  ویژه گی های  عنوان  به  خدمت گزار 
این ویژه گی ها شامل: ارتباطات، اعتبار، شایسته گی، نظارت، 
مشخص بودن، تاثیرگزاری، شنود موثر، اقناع، تشویق دیگران، 

تعلیم، تفویض اختیار. 
ویژه گی های مکمل در ذات خود ویژه گی های ثانویه نیستند، 
بلکه کامل کننده و گاهی موارد پیش نیاز برای اثربخشی رهبری 

خدمت گزار هستند. 
  رهبرى تحول گرا

این اصطالح برای اولین بار توسط دانتون)1۹73( به کار رفت. 
اگر چه این اصطالح تا زمانی که کالسیک ها به وسیلة برنز آن 
را به کار نبردند، مشهور نشد. )اوشاگبمی، 200۴، ص1۹( باس 
و آولیو )Bass & Avolio( مفهوم و ایدة برنز )Burns( در 
مورد رهبری را توسعه دادند و یک مفهوم رهبری تحول گرا 
را ایجاد نمودند. باس و آولیو معتقد اند که رهبری تحول گرا 
و  ارتقا  را  کارکنانش  عالیق  رهبر  که  می گیرد  شکل  زمانی 
توسعه بخشد، آگاهی و پذیرش برای ماموریت و مقصد گروه 
را ایجاد کند و کارکنان را به دیدن فراسوی منافع خویش برای 

منافع گروه برانگیزاند. )استون و دیگران، 2003، ص2( 
رهبری تحول گرا فرآیند نفوذ آگاهانه در افراد یا گروه ها برای 
ایجاد تغییر و تحول ناپیوسته در وضع موجود و کارکردهای 

سازمان به عنوان یک کل است. 
جامعه  کل  کردارش،  و  گفتار  طریق  از  تحول آفرین  رهبری 
پیروان شان  میان  در  فراوانی  نفوذ  و  می کند  تحول  دچار  را 
دارد. این نوع رهبری زمانی تحقق می یابد که رهبران عالیق 
و  هدف ها  از  را  آنان  دهند،  افزایش  را  کار  به  کارکنان شان 

ماموریت ها آگاه سازند و پیروان شان را تشویق کنند که فراتر 
از منافع فردی بیاندیشند. 

  ويژه گی هاى رهبرى تحول گرا
آولیو و دیگران ۴ رفتار اصلی که رهبری تحول گرا را تشکیل 

می دهند، به شرح زیر بیان می دارند: 
هوشی،  تحریک  الهامی،  انگیزش  کاریزما،  یا  مطلوب  نفوذ 
سرافرازی،  )اوشاگبمی 200۴، ص 1۹(  مالحظات شخصی 
فرهمندی، احترام و وفاداری بی چون وچرای پیروان از رهبری 
است که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ مطلوب باعث 
می شود که رهبران به عنوان ُمدل هایی از نقش و الگوی رفتار 

برای پیروان باشند. 
  انگيزش الهامی:

به  توسل  با  که  پیروان  در  انگیزش  بردن  باال  و  برانگیختن 
احساسات آن ها صورت می پذیرد. تاکید انگیزش الهام بخش 
بر احساسات و انگیزه های درونی است نه بر تبادالت روزانه 

بین رهبر و پیروان. 
  تحريك هوشی:

برانگیختن پیروان به وسیلة رهبری به منظور کشف راه حل های 
جدید و تفکر مجدد در مورد حل مشکالت سازمانی توسط 
پیروان است. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد 
می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند، کوشش و 
تالش و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد، دوباره تفکر 

کنند. 
  مالحظات شخصی:

توجه به تفاوت های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آن ها 
و تحریک شان از طریق واگذاری مسوولیت ها برای یادگیری 
و تجربة آن ها است. افراد به وسیلة رهبران حمایت می شوند 
و رهبران در رابطه با توجه به احساسات و نیازهای شخصی 

آن ها نگران هستند. 
به طور خالصه، رهبری تحول گرا بر پیروان خود اثر بسیار قوی 
می گذارد. رهبر تحول گرا چشم اندازی را به شیوه یی جذاب و 
روشن شکل می دهد و چه گونه گی رسیدن به آن چشم انداز را 
بیان می کند. و با اعتماد به نفس و با خوش بینی عمل می کند 
با  انتقال می دهد، ارزش ها را  و این اطمینان را به زیردستان 
اقدامات نمادین تاکید می کند، با الگو بودن هدایت می کند، و 
کارکنان را برای رسیدن به چشم انداز توانمند می سازد. )استون 

و دیگران، 200۴، ص352( 
  مقايسۀ رهبرى خدمت گزار و رهبرى تحول گرا

رهبری خدمت گزار و تحول گرا، کیفیات و ویژه گی های تقریبًا 
یک سان و مشابهی دارند. با مطالعه در این دو سبک رهبری 
مشخص می شود که هر دِو این سبک های رهبری، ریشه در 
مفهوم رهبری کاریزماتیک دارند. این مفهوم که نخستین بار 
توسط وبر مطرح شد، بر صفات و ویژه گی های خاص رهبر 

که ناشی از شخصیت کاریزمای او است، تاکید دارد. با مقایسة 
این دو سبک رهبری مشخص می شود که هر دو بر تشویق 
افراد، ارزش گذاردن به افراد، شنود موثر، مربی و معلم بودن و 

توانمندسازی دیگران تاکید دارند. 
را  شباهت  بیشترین  مذکور،  تیوری های  اساس  بر  واقع  در 
دیگران  توانمندسازی  بر  تاکید  و  فردی  توجه  در  می توان 
مشخص نمود. هر دو سبک بر چشم انداز داشتن، شنود موثر، 
توانمندسازی دیگران، ارتباط برقرار کردن، مدل سازی، اقناع و 

صداقت تاکید دارند. 
رهبری تحول گرا و رهبری خدمت گزار دو تیوری متضاد و 
در مقابل هم نیستند، بلکه آن ها ایدیولوژی های مکمل هستند. 
زیرا هر دو آن ها شکل های عالی رهبری را معرفی می کنند. 

)استون و دیگران، 200۴، ص35۹( 
اما این دو مفهوم تفاوت هایی نیز دارند. در حالی که هر دو 
و  تاثیر گذاشتن  بر  تحول گرا  رهبری  و  رهبری خدمت گزار 
نفوذ تاکید می کنند، رهبری خدمت گزار به شیوهای غیرسنتی 
تاثیر دست  این  به  مقام خدمت گزاری  قرار گرفتن در  یعنی 
می یابد. رهبری خدمت گزار تاکید بیش تری بر خدمت کردن 
به پیروان دارد و هم چنین آزادی بیشتر و اعتماد بیشتری به 

زیردستان نشان داده می شود. 
در  دارد،  تاکید  سازمانی  اهداف  بر  بیشتر  تحول گرا  رهبری 
او هستند،  پیروان  که  افراد  بر  که رهبری خدمت گزار  حالی 

تاکید و تمرکز دارد. )استون و دیگران، 200۴، ص35۹( 
از  رهبری،  برای  رهبر  انگیزة  خدمت گزار،  رهبری  مدل  در 
با زیردستان ناشی می شود. به عبارت  احساس برابری رهبر 
دیگر، سیستم اعتقادی رهبر، او را مجبور می کند که خود را 
هم تراز و برابر با کسانی که هدایت می کند، بداند. یعنی تمام 
اعضای سازمان از حقوق، اطالعات و چشم انداز برابر و مشابه 
برخوردار بوده و نقش رهبر، تسهیل در شکل گیری گروه در 

سازمان است. )کازمونکو،200۴، ص86( 
و  وظایف  در  تحول گرا  رهبران  و  خدمت گزار  رهبران 
فعالیت های کلیدی خود نیز مطابق شکل 2 تفاوت هایی دارند. 
از  استفاده  با  تحول گرا  رهبری  همانند  خدمت گزار  رهبری 
سیاست های  ارتباطات،  پاداش،  مانند  سازمانی  مکانیزم های 
سازمانی و شیوه ها و روش ها باعث ایجاد فرهنگ مولد روانی 
با ویژه گی های معنوی بودن، شخصی، مولد، منفعل و تمایل به 
حفظ وضع موجود می شود که این فرهنگ موجب می گردد 
که رهبری خدمت گزار در محیط های ثابت موفق تر عمل کند 
و در محیط های پویا به شکل ناموفق تر از رهبری تحول گرا 
عمل کند و این سبک رهبر ی را برای دورة ثبات و آرامش در 

سازمان مناسب کند. 
در مقابل رهبری تحول گرا با استفاده از مکانیزم های سازمانی 
و  شیوه ها  و  سازمانی  سیاست های  ارتباطات،  پاداش،  مانند 
روش ها باعث ایجاد فرهنگ توانمندسازی پویا با ویژگی های 
فعال، قوی، پویا و نوآور می شود. این فرهنگ سبب می شود 
که رهبری تحول گرا در محیط های پویا موفق تر عمل کند و در 
محیط های ثابت به شکل ناموفق تر از رهبری خدمت گزار عمل 
کند و این سبک رهبر ی را برای دوره های بحران یا گذار از 
وضعیت فعلی و مخصوصاً زمان های ایجاد تغییر مناسب کند. 
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انتخابات  با  مي تواند  برادر  عبدالغني  مال  رهایي 
ریاست جمهوري کشور ارتباط داشته باشد.

شماري از آگاهان سیاسي با اظهار این مطلب مي گویند: چون 
حامد کرزي و مال برادر از یک قوم هستند؛ بنابراین ممکن 
است رهایي مال برادر سبب شود که طالبان در زمان برگزاري 

انتخابات اخالل ایجاد نکنند.
 13 حدود  طالبان  گروه  دو  شماره  مرد  برادر  عبدالغني  مال 
روز قبل از بند پاکستان رها شد؛ اما تا کنون در مورد این که 
او کجا است و آیا به گروه طالبان پیوسته است یا خیر، هیچ 

اطالعي در دست نیست.
برادر  اند که مال  باور  این  به  آگاهان سیاسي  از  اما شماري 
به وزیرستان شمالي فرستاده شده تا میان دولت پاکستان و 

طالبان این کشور میانجی گري کند.
برادر  مال  رهایي  مي گوید،  سیاسي  مسایل  آگاه  مژده  وحید 
ریاست جمهوري  انتخابات  به  غیرمستقیم  طور  به  مي تواند 

ارتباط داشته باشد.
انتخابات  برگزاري  زمان  در  طالبان  شاید  مي کند،  تاکید  او 
تایید  مورد  کاندید  الاقل  یا  و  کنند  ایجاد  اخالل  نخواهند 
کرزي بتواند از ولسوالي یی که حامد کرزي و مال برادر به آن 
تعلق دارند راي به دست بیاورد؛ اما در کل برگزاري انتخابات 

مورد تایید طالبان نیست. 
وي افزود، اما نباید فراموش کرد که حتا اگر مال برادر آزاد 
هم نمي شد، کساني که ساکن ولسوالي حامد کرزي اند و از 
قوم او هستند، از کاندیدای مورد تایید حامد کرزي حمایت 

می کردند.
به گفتة این آگاه سیاسي، مال برادر براي میانجي میان طالبان 
پاکستاني و دولت این کشور رها شده و با شماري از رهبران 
طالب نیز دیدارهایی داشته؛ بنابراین رهایي مال برادر مي تواند 
براي حل اختالفات میان دولت پاکستان و طالبان این کشور 

موثر واقع شود.
او افزود، پاکستان مي خواهد که مال برادر میان دولت و طالبان 
این کشور وساطت کند و از این طریق مشکالت خود را با 

طالبان پاکستاني حل کند.
برادر  مال  که  مي کند  فکر  کرزي  حامد  اما  کرد،  تاکید  وي 
زنده گي خود را مدیون وي است و شاید این مساله سبب 

شود تا در پروسة صلح افغانستان کمک کند.
مژده همچنان گفت، از سوي دیگر چون مال برادر و حامد 
کرزي از یک قوم هستند؛ بنابراین شاید همان قوم حامد کرزي 

را به عنوان کسي که چنین قرباني یی کرده است، بشناسند.
بتواند در  اینکه مال برادر  این آگاه سیاسي اضافه کرد، ولي 
نظر  به  بعید  بسیار  شود،  واقع  موثر  افغانستان  پروسه صلح 
مي رسد، چرا که مدت ها تحت کنترول دیگران بوده و شاید 

به سهولت نتواند در صفوف طالبان جاي بگیرد.
مي گوید،  مدني  جامعه  رییس  رفیعي  عزیز  حال،  همین  در 
ریاست جمهوري  انتخابات  با  برادر  مال  رهایي  ارتباط 
جدید  طرح  که  است  امکان پذیر  صورتي  در  افغانستان 
کاندیداتوري حامد کرزي وابسته...               ادامه صفحه 6

رییس دادستانی چـرا مـال برادر آزاد شد؟
امنیت ملی کنر 

کشته شد

معين ارشد امنيتى وزارت امور داخله:

پولـیس باید سـواد 
داشته باشد

کشته  از  کنر  والیت  امنیتی  مقامات 
شدن رییس دادستانی امنیت ملی این 

والیت خبر دادند.
پولیس  فرمانده  سیدخیل  عبدالحبیب 
ملنگ  آقای  که  می گوید  کنر  والیت 
صبح روز گذشته زمانی که از خانه به 
سمت محل کارش می رفت، در یک 

انفجار مین کشته شد.
او می گوید که دو محافظ آقای ملنگ 

نیز در این رویداد زخمی شدند.
را  رویداد  این  مسوولیت  طالبان 

برعهده گرفته است.
سخنگویان  از  یکی  مجاهد  اهلل  ذبیح 
به  پیامی  فرستادن  با  طالبان  گروه 
طالبان  که  است  گفته  خبرنگاران، 
را  ملی  امنیت  دادستانی  رییس 

کشته اند.
نا  و  کوهستانی  های  والیت  از  کنر 
آرام در شرق افغانستان و با پاکستان 
های  گروه  آن  در  که  است  مرز  هم 

شورشی نفوذ دارند.
دفتر  به  حمله  از  جلوگيرى    
يوناما در هلمند ...  ادامه صفحه 6

وزارت داخلة افغانستان دومین دور سوادآموزی برای سربازان 
پولیس را آغاز کرد. در این دور قرار است بخشی از 70 هزار 
برنامه های آموزشی و سوادآموزی را سپری  پولیس بی سواد، 

کنند.
این برنامه بیش از سه میلیون دالر هزینه خواهد داشت و دولت 
جاپان آن را از طریق یونسکو، یا سازمان آموزشی، علمی و 
فرهنگی سازمام ملل متحد، در اختیار وزارت داخله افغانستان 

قرار می دهد.
جنرال ایوب سالنگی معین ارشد وزارت داخله در کنفرانسی 
که روز سه شنبه در کابل برگزار شده بود گفت، پولیس برای 

تامین ارتباط نزدیک با مردم باید سواد داشته باشد.
سالنگی گفت: »پولیس ما امروز از کمیت به طرف کیفیت در 
حرکت است. ما در مرحله مسلکی سازی پولیس قرار داریم 
شرایط  چنین  در  دارد.  جریان  پولیس  شدن  مردمی  برنامه  و 
پولیس ما نیاز به پرسونل باسواد، تعلیم یافته و مسلکی دارد.«

مقام ها در وزارت داخله می گویند بی سوادی پولیس چالش 
سربازان  و  است  نیروها  این  مسلکی شدن  برابر  در  بزرگی 
بی سواد قادر به انجام مأموریت های که به آن ها داده می شود، 

نیستند.
در اولین دور آموزشی، 23 هزار تن از...           ادامه صفحه 6

امنیتی زندان هرات می گویند که اعتصاب   مسووالن 
هیات  آمدن  با  والیت  این  مرکزی  زندانیان  غذایی 
پایان  روز   ۹ گذشت  از  پس  و  کابل  از  نفری  پانزده 

یافته است.
جنرال عبدالمجید صادقی، فرمانده زندان هرات شب 
گذشته به خبرنگاران گفت که اعتصاب غذایی نزدیک 

به دو هزار زندانی در زندان هرات پایان یافت.
روز  نفری  پانزده  هیات  یک  که  گفت  صادقی  آقای 
زندانیان  با  و  کرده  سفر  هرات  به  کابل  از  گذشته 
اعتصاب کننده دیدار کرد و به آنها وعده داده شد که 

به تمامی خواسته های شان رسیدگی می شود.
بیش از دو هزار زندانی محبس مرکزی هرات به دلیل 
آنچه آنان بی عدالتی در تطبیق فرمان های عفو رییس 
فیصله های محکمه هرات و  جمهور، بی عدالتی در 
بودند  کرده  عنوان  زندان  داخل  در  موجود  مشکالت 

دست به اعتصاب غذایی زده بودند.
با  تنها  تاکید کردند که  اعتصاب شان  آنان در ۹ روز 
تا  و  کرد  ریاست جمهوری گفت وگو خواهند  هیات 

آن زمان دست از اعتصاب نخواهند کشید.
روز  هرات  مرکزی  محبس  زندانیان  غذایی  اعتصاب 
یکشنبه 31 سنبله نخست از...             ادامه صفحه 6

اعتصاب غذایی زندانیان در والیت 
هرات پایان یافت
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