
اعضای گروه هماهنگی عدالت انتقالی رهایی زندانیان 
و  اساسی  قانون  خالف  را  بگرام  زندان  از  طالبان 
بشر  حقوق  ارزش های  قبال  در  افغانستان  تعهدات 

خواند. اخیراً 650 زندانی از زندان بگرام آزاد شدند.
رییس جمهور کرزی در سال روان کمیته یی را موظف 
و  کند  بررسی  را  بگرام  زندانیان  دوسیه های  تا  کرد 

زندانیانی را که دوسیه های جرمی ندارند، آزاد سازد.
کنفرانس  این  کننده گان  برگزار  از  تن  یک  جواد  لیا 
که روز سه شنبه 24 جدی 1392 در کابل دایر شد 
موسسه  و  انتقالی  عدالت  هماهنگی  »گروه  گفت: 
رهایی  که  هستند  باور  این  به  بشر  حقوق  بر  تمرکز 
زندانیان طالب و دیگر گروه های دهشت افگن بدون 
قانون  به  در تضاد  حکم ذی صالح عدلی و قضایی 
بشری  حقوق  ارزش  و  المللی  بین  تعهدات  اساسی، 
خانواده های  خواست  مخالف  عمل  این  می باشد. 

قربانیان می باشد«.
زندانیان  بررسی  کمیته  عضو  دادرس  عبدالشکور  اما 
اسناد  که  گفت  کنفرانس خبری  یک  در  اخیراً  بگرام 
موجهی که اتهام ها علیه این 650 زندانی را ثابت کند، 

موجود نیست.
اما نهادهای مدنی گفتند با وجود تعهدات دولت افغا
نستان...                                   ادامه صفحه 7
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وقتي چیزي به کسي مي دهي، شاید ارزش چنداني نداشته باشد؛ اما همین هدیه 
کردن و بخشیدن، بي نهایت رضایت بخش است.

 اشو 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

بارک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده امریکا در واکنش به 
اظهارات رابرت گیتس وزیر دفاع قبلی این کشور در کتاب 
خاطرات اش، تاکید کرد که به استراتژی جنگ افغانستان باور 

دارد.
انتقاد  شدیداً  اوباما  از  خاطرات اش  کتاب  در  گیتس  ربرات 
کرده است که به...                               ادامه صفحه 7

با  دیدار  در  افغانستان  امور خارجه  وزارت  سیاسي  معاون 
هیأتي از اتحادیۀ اروپا گفت دولت تالش مي کند انتخابات 

شفاف و عادالنه در موعد مقرر در کشور برگزار شود.
 ارشاد احمدي در این دیدار گفت برگزاري انتخابات سالم 
اهمیت زیادي برخوردار  از  افغانستان  براي دولت و مردم 
است. هیأتي از اتحادیه اروپا روز گذشته به ریاست امانوئل 
جیوفري براي بررسي چگونگي اعزام ناظرین این اتحادیه 
براي نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري کشور به کابل 

سفر کرده است.
 قرار است این هیأت طي دو هفته آینده زمینۀ اعزام ناظران 

انتخاباتي اتحادیه...                            ادامه صفحه 7

 2013 سال  جایزه  افغانستان  فوتبال  ملی  فدراسیون 
فوتبال  بین المللی  فدراسیون  از  را  جوان مردانه  بازی 
)فیفا( به دست آورد. با این جایزه از دست آوردهای 

ایجاد  و  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
کشور  این  فوتبال  های  زیرساخت 

تقدیر شد.
جایزه منصفانه که در افغانستان به نام 
جایزه جوانمردانه نیز یاد می شود، دو 
شنبه شب در شهر زوریخ سویس به 
فدراسیون  رییس  کریم،  الدین  کرام 

فوتبال افغانستان اهداء گردید.
فدراسیون  رییس  کریم،  آقای 
که  کرد،  تاکید  جایزه  این  دریافت  از  پس  افغانستان 
بازی  روح  همواره  گذشته  یکسال  در  او  همکاران 
و  داده اند  قرار  خود  کارهای  متن  در  را  جوانمردانه 

دستاورد آنها در این مدت در سطوح مختلف فوتبال 
در افغانستان کاماًل مشهود است.

یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان پس 
فیفا گفت  بازی جوانمردانۀ  جایزۀ  به دست آوردن  از 
که »آنچه را دیپلوماسی در افغانستان نتوانست، فوتبال 

کرد«!
 این نخستین بار در تاریخ فوتبال افغانستان است که به 

این جایزه دست می یابد.
گفته  خبرنامه  یک  در  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 
همه  و  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  رییس  که  است 
اعضای این فدراسیون در 12 ماه گذشته روحیه بازی 
منصفانه را در مرکز کار شان...              ادامه صفحه 7

اوباما: 
به مأموریت مان در 
افغانستان باور دارم

نهادهای مدنی:

جـنایت کاران را آزاد نکـنید
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صفحه 6

جایزۀ بازی جوان مردانه در دستان افغانستان

آنچه را دیپلوماسی نتوانست فوتبال کرد!

وزارت خارجه به هیأت اروپایی:
تالش می کنیم انتخاباتی عادالنه 

برگزار کنیم

استاد سیاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

در فکر رقابت 
با کسی نیستم!

خطوط اصلی برنامۀ ما و آجندای 
ملی باهم نزدیک است



در  اسالمی  حزب  رهبر  حکمتیار  گلبدین 
این  اعضای  و  به هواداران  خود  پیامِ  تازه ترین 
گرفتن  با  که  است  خواسته  آن ها  از  حزب، 
شرکت  آینده  انتخابات  در  رای دهی،  کارت 
اعضای  از  آقای حکمتیار  پیام،  این  در  ورزند. 
حزب اسالمی خواهان رای دادن به نامزدهای 
از  که  کسانی  یا  و  حزب  این  والیتِی  شورای 
نزدیک اند،  اسالمی  حزب  به  فکری  نظر 
به  پیام،  این  در  آقای حکمتیار  اما  است.  شده 
نه  و  نکرده  اشاره  ریاست جمهوری  انتخابات 
هم از هواداراِن خود خواهان رای دادن به یکی 
شده  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدهای  از 

است. 
حداقل دو تن از اعضای پیشیِن این حزب که 
می گویند دیگر هیچ رابطه یی با آقای حکمتیار 
پیش  ریاست جمهوری  انتخابات  در  ندارند، 
به  حکمتیار  آقای  شاید  دارند.  شرکت  رو 
آشکار  گونۀ  به  که  نخواسته  سیاسی  دالیل 
انتخابات  در  نامزد خاصی  از  را  حمایِت خود 
ریاست جمهوری نشان دهد، ولی احتمال دارد 
کرده  را  کاری  چنین  غیرعلنی  شکل  به  او  که 
که  باشد  خواسته  خود  هواخواهاِن  از  و  باشد 
انتخابات ریاست جمهوری  به نامزد خاصی در 

رای دهند. 
تحریم  را  انتخابات  آقای حکمتیار  در گذشته، 
خارجی ها  که  زمانی  تا  می گفت  و  بود  کرده 
در افغانستان مستقر هستند، باید به جنگ علیه 
حکمتیار  آقای  تازۀ  موضع  اما  داد.  ادامه  آن ها 
به  این  آیا  باشد؟  می تواند  پیامی  چه  حاوی 
معنای عدول از موضع گیری های گذشته است 
و یا این که دیگر برای رهبر انعطاف ناپذیر حزب 
اسالمی، توش و تواِن مبارزه باقی نمانده است؟ 
دچار  اسالمی  حزب  گذشته،  سال های  در 
این  از  بخش هایی  و  شد  فراوان  انشعاب های 
حزب با بریدن از رهبری آن، عماًل در ساختار 
نظام فعلی جای گرفت. موضع گیری جدید آقای 
حکمتیار می تواند بیان گر این نکته نیز باشد که 
و  تمامیت خواهانه  قرائت  و  دیروزی  تفکر  با 
به هدف های خود  نمی توان  دین،  از  فاشیستی 
دست یافت. موضع گیری جدید آقای حکمتیار 
ولی  نباشد،  هم  صداقت  روی  از  اگر  حتا 
شکست قرائت ایدیولوژیک او را نشان می دهد؛ 
قرائتی که خود را مبرا از هرگونه اشتباه می داند 
و در پی کسب قدرت از راه های غیرمشروع و 

از جمله کودتا و جنگ است. 
که  داد  نشان  حکمتیار  آقای  سی سالۀ  جنگ 
گوناگون  روایت  های  که  متکثر  جهاِن  در 
می شناسد  رسمت  به  را  دینی  آموزه های  از 
و  مدارا  فرهنگ  آن  ویژه گی  عمده ترین  و 
حِل  به  تفنگ  با  نمی توان  است،  گفت وگو 

همین  کرد.  حاصل  توفیق  سیاسی  مشکالت 
حاال در درون نظام فعلی، هستند افرادی که نه 
به دموکراسی باور دارند و نه از فرهنگ مدارا و 
شکیبایی چیزی می فهمند، ولی از سِر ناچاری 
اکت دموکراسی می کنند و چنان می نمایند که 
گویا پیشتر از آن ها در این عرصه کسی نبوده 
است. این خصلت جوامِع بسته است که همواره 
یک چشم انداز به روی جهان دارد؛ در حالی که 
جهان امروزی را نمی توان با یک چشم انداز دید 

و شناخت. 
را  راه  عماًل  ایدیولوژیک،  قرائت  شکست 
وقتی  می گشاید.  متکثر  قرائت های  سوی  به 
تجدید  خود  موضع گیری های  در  بنیادگرایان 
نظر کنند، آن گاه راه بر کثرت گرایان گشوده و 
هموار می شود. شکست قرائت ایدیولوژیک در 
صحنۀ سیاسی، عماًل به قدرت یافتن قرائت های 
حداقلی از آموزه های دینی کمک می کند و این 
به  راهی  می تواند  افغانستان  دینی  جامعۀ  برای 

جلو تلقی گردد. 
نهادهای  و  احزاب  عمدتًا  که  دیگری  مشکل 
روبه رو  آن  با  فعلی  و  قرن گذشته  در  اسالمی 
از  حداکثری  قرائت  داشتن  هستند،  و  بودند 
و  می پنداشت  که  قرائتی  بود؛  دینی  آموزه های 

می پندارد که بر تمام هستی اشراف کامل دارد و 
از راه هایی که خود می فهمد و پیشنهاد می کند، 
آن ها سردچار  با  که  از چنگ مشکالتی  جهان 
است رهایی می یابد. این قرائت در قرن گذشته، 
در  خشونت آمیز  برخوردهای  و  تنش ها  سبب 
بسیاری از کشورهای اسالمی شد و خون های 
زیادی در پای آن بر زمین ریخت. اما سرانجام 
جهان  در  نمی توان  باوری  چنین  با  که  دیدیم 
کنونی زیست و نه هم چنین باوری با اصل و 

ریشه آموزه های اسالمی سازگاری دارد. 
که  اسالم  جهان  اندیشمندان  از  بسیاری 
اسالمی  آموزه های  به  نوگرایانه  رویکردی 
دارند، حداقل سه قرائت را به عنوان قرائت های 
بازشناسی  اسالمی  آموزه های  از  موجود 

نمود  که  اسالم  از  بنیادگرایانه  قرائت  کرده اند. 
عینی آن را در گروه هایی چون طالبان می توان 
شاهد بود. قرائت سنتی از اسالم که بخشی از 
دارند  خاطر  تعلق  آن  به  کشور  فعلی  رهبران 
شده  تبدیل  دولت  رسمی  سیاست  به  عماًل  و 
است. و قرائت عقالنی از آموزه های اسالمی که 
بنیاد و نقطۀ عزیمِت خود را عقل مدرن می داند 
و اکثر نواندیشان دینی به چنین قرائتی احساس 

نزدیکی فکری می کنند. 
اندیشمندان اسالمی در بسیاری از کشورها باور 
دارند که قرائت عقالنی از دین، هم نزدیک به 
هدف های شارع است و هم قابل دفاع در عرصۀ 
نظر و عمل. حاال این که آقای حکمتیار چه گونه 
و  قرائت حداکثری  بر  که  آن همه سال  از  پس 
بنیادگرایانه از آموزه های دینی پای فشرد از آن 
دست برداشته است، می تواند هم مایۀ شگفتی 

باشد و هم مایۀ نگرانی. 
شگفتی از این جهت که آقای حکمتیار که همین 
حاال در موضع مخالفت ـ حداقل در ظاهر امر 
را  فعلی  جنگ  و  دارد  قرار  فعلی  دولِت  با  ـ 
سمت  به  چه گونه  می داند،  مشروع  جنگی 
خواست  خود  هواداراِن  از  و  رفت  انتخابات 
کنند؟  والیتی شرکت  انتخابات شورای  در  که 

آیا این به معنای شکست سیاست جنگ طلبانۀ 
رهبر حزب اسالمی بوده نمی تواند؟ 

از جانب دیگر، این موضع گیری می تواند سبب 
دیده  موارد  از  بسیاری  در  زیرا  شود.  نگرانی 
این  ابزارهای  با  شده که مخالفان مردم ساالری 
مبادا  بجنگند.  آن  با  که  کرده اند  تالش  سیستم 
که  انتخابات  اصل  پذیرش  با  حکمتیار  آقای 
را  دموکراتیک  ارزش های  پذیرش  شک  بدون 
نیز در پی می آورد، به جنِگ این ارزش ها برود. 
از سویی هم، این حدس و گمان تقویت می شود 
که دیگر برای حزب اسالمی، موقعیتی به عنوان 
مخالف و اپوزیسیوِن تفنگ به دست باقی نمانده 
موضع گیری های  بر  هم چنان  بتواند  که  است 
سرسختانه و انعطاف ناپذیِر خود پافشاری کند.  
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احمـد عمران

بنیـادگرایی که دموکرات شد!  

کمتر از دو ماه دیگر به جشن جهانی نوروز باقی مانده 
است. نوروز سال 1393، قرار است افغانستان میزبان تمام 
کشورهای منطقه- که در میراث مشترک فرهنگی نوروز 
سهیم اند- باشد. قرار گزارش ها، آماده گی از مدت های 
باستانی  جشن  این  برگزاری  محل  و  شده  گرفته  قبل 
هم چنان  و  گردیده  تعیین  کابل  شهر  پغمان  منطقۀ  نیز 
خارجی  مهمانان  برای  آبرومندی  محلی  و  ساختمان 
که  می شود  تصور  این رو،  از  است.  شده  دیده  تدارک 
برگزاری جشن جهانی نوروز، به مراتب بهتر از برگزاری 
مراسم نام گزاری غزنی، منحیث پایتخت فرهنگی اسالم 

باشد.
اما با این همه یکی دو نگرانی هنوز باقی است که مبادا 
آبروریزی  مایۀ  و  برود  فنا  باد  به  آماده گی ها  این  تمام 

کشور نزد همسایه گان گردد.
بنابر  برنامه است که  این  امنیت  نگرانی، مسالۀ  نخستین 
شرایط ناامن کشور- به ویژه که نوروز با ایام انتخابات 
مصادف شده- محتمل است برنامۀ امنیتی فعلی حکومت 
گروه های  فعالیت  ممکن  یک سو،  از  زیرا  نباشد.  کافی 
طالبان در آستانۀ انتخابات تشدید یابد و نیز در مخالفت با 
این برنامه، و از سوی دیگر، فعالیت شماری از گروه های 
بنیادگرا که در این سال های پسین عماًل در برابر فرهنگ 
باستانی ما به ویژه جشن نوروز، برخوردهای دگم اندیشانه 
داشته و این روز خجسته را در منافات با دین مبین اسالم 
اقدامات  به  دست  مبادا  می رود،  آن  ظن  که  اند  دانسته 
خراب کارانه یی بزنند. بنابراین، می طلبد که حکومت در 
امنیتی این جشن جهانی جدی و پی گیر باشد تا  برنامۀ 

سهم این میراث فرهنگی به طور احسنش ادا کند.
اما نکتۀ مهم تر دیگر، مسالۀ اجندا و کمیسیون برگزاری 
این برنامه است. قرار گزارش های رسیده گفته می شود که 
شماری از شخصیت ها و افرادی در کمیسیون برگزاری 
اند که صالحیت چندانی در عرصه های  به کار  مشغول 
فرهنگی ندارند. افراد و اشخاصی که در این کمیسیون به 
کار گماشته شده اند، بیشتر از روی مصلحت های سیاسی 
و وظیفه یی انتخاب شده اند که کمتر شغل و تخصص شان 
با کارهای فرهنگی هم خوانی دارد. به احتمال قوی، وقتی 
اجندای برنامۀ نوروز جهانی از ذهن چنین افرادی بیرون 

 آید، نتیجۀ درخوری را نخواهد داشت.
که  است  جهانی  میراث  یک  نوروز،  جهانی  جشن 
کشورهای زیادی سهیم در این میراث فرهنگی اند. دست 
کم بیش از هفت کشور، همین اکنون مدعی میراث داری 
مستقیم اند که برخی از این کشورها در سال های گذشته، 
که  اکنون  اند.  برگزار کرده  تمام  با شکوه  را  این جشن 
نوبت افغانستان رسیده است و می طلبد که حکومت این 
کشور، به عنوان یکی از میراث داران راستین این حوزۀ 
برگزار  آن  احسن  گونۀ  به  را  باستانی  نوروز  فرهنگی، 
و  سلیقه یی  اجنداهای  و  برنامه ریزی ها  از  دست  کند، 
قومی  بکشد و مسوولیت برگزاری این جشن باستانی را 
برای کسانی واگذار کند که صالحیت، دانش و درایت 
آن را دارند. نه این که با گماشتن شماری از افراد سیاسی 
کشورهای  مضحکۀ  را  افغانستان  مردم  هم  و  خود  هم 
انتخاب  جای  به  حکومت،  بود  الزم  بسازند.  همسایه 
شخصیت های سیاسی در ساختار این کمیسیون، شماری 
از شخصیت های فرهنگی و ملی را به کار می گماشت، 
میراث  این  نوروز،  شأن  حد  در  آبرومند  برنامۀ  یک  تا 
به  نکته  این  ذکر  البته  می شد.  برگزار  فرهنگی مان  کهن 
معنای آن نیست که هنوز فرصت برای تجدید نظر وجود 
نظر  در  اگر حکومت  است.  نگذشته  وقت  هنوز  ندارد. 
دارد که برگزاری جشن باستانی نوروز مایۀ افتخار برای 
همه مردم افغانستان گردد، در ساختار کمیسیون برگزاری 
با چند نمایش  کنونی تجدید نظر کند و اال، این برنامه 
پایان  سپس  و  قومی  آغاز  و  سلیقه یی  سطحی،  بی مایه، 
خواهد یافت و آبروی فرهنگی و تمندی افغانستان را به 

باد در آن روز به باد فنا خواهد داد!

با برنامۀ جشن جهانی نوروز 
مسووالنه برخورد کنید

در سال های گذشته، حزب اسالمی دچار انشعاب های فراوان شد و 
بخش هایی از این حزب با بریدن از رهبری آن، عماًل در ساختار نظام فعلی 
جای گرفت. موضع گیری جدید آقای حکمتیار می تواند بیان گر این نکته نیز 
باشد كه با تفکر دیروزی و قرائت تمامیت خواهانه و فاشیستی از دین، 
نمی توان به هدف های خود دست یافت. موضع گیری جدید آقای حکمتیار حتا 
اگر از روی صداقت هم نباشد، ولی شکست قرائت ایدیولوژیک او را نشان 
می دهد؛ قرائتی كه خود را مبرا از هرگونه اشتباه می داند و در پی كسب 
قدرت از راه های غیرمشروع و از جمله كودتا و جنگ است.
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دموکراســی در خــطر
تایلند  و  بنگالدش  کامبوج،  در  اعتراضات 
نشان دهنده لزوم بررسی قدرت های موجود در 

این کشورهاست.
اعتراضات خیابانی در سه کشور آسیایی کامبوج، 
بنگالدش و تایلند یادآوری واضح و روشنی از 
بسیاری  در  دموکراسی  شدن  ضعیف  و  تزلزل 

از کشورهای در حال توسعه 
است، به ویژه کشورهایی که 
و  مستقل  قضایی  قوه های 
پولیس  نیروهای  و  ارتش ها 

حرفه ای ندارند.
نخست  دالیل  که  حالی  در 
هر  در  ناآرامی ها  این  بروز 
یک از این کشورها مختلف 
است، اما آن ها نقاط ضعف 
دارند.  مشترکی  نقایص  و 
عدم بررسی های دموکراتیک 
کافی و اعتدال در تمامی این 
روند  به  اعتماد  کشور،  سه 
انتخابات را تضعیف کرده و 
به ایجاد شرایطی برای بروز 
کمک  مدنی  ناآرامی های 
سیاسی  رهبران  است.  کرده 
ادارات و  از  فاسد و مستبد 
نهادهای دولتی، سال ها و در 
استفاده  دهه ها  موارد  برخی 

کردند تا به خود و دوستانشان خدمت کنند.
در  نظامی  پولیس  ماموران  اخیر  روزهای  در 
کامبوج به معترضان تیراندازی کرده و چندین 
تن را کشتند. این اعتراضات پس از آن آغاز شد 
که هان سن، نخست وزیر کامبوج که از طریق 
ارعاب و اعمال خشونت حدود سه دهه زمام 
پیروز  را  گرفته، خود  به دست  را  کشور  امور 
انتخابات ماه جوالی سال 2013 میالدی اعالم 
بین الملل  ناظر  سازمان های  که  انتخاباتی  کرد؛ 
می گویند تخلفات بسیاری در آن صورت گرفته 
کامبوج  نساجی  کارخانجات  کارگران  است. 

نیز به این اعتراضات پیوسته و افزایش حداقل 
دستمزد به ماهیانه 160 دالر را خواستار شده اند. 
دولت پیشنهاد کرده که حداقل دستمزد را از 80 
دالر در حال حاضر به 100 دالر افزایش می دهد. 
در حالی که در سال های اخیر اقتصاد کامبوج به 
سرعت رو به افزایش است و باعث باال رفتن 

اما یک پنجم  سطح استاندارد زندگی می شود، 
جمعیت کل این کشور در حال حاضر زیر خط 

فقر زندگی می کنند.
نخست وزیر  حسینه،  شیخه  نیز  بنگالدش  در 
پیروز  انتخابات  در  حاکمش  حزب  و  کنونی 
این  مخالف  حزب  اصلی ترین  که  چرا  شدند 
گذشته  هفته های  در  کرد.  تحریم  را  انتخابات 
پذیرش  از  حسینه  شیخه  امتناع  با  همزمان 
درخواست معترضان مبنی بر تشکیل یک دولت 
موقت بی طرف برای نظارت بر انتخابات، حزب 
به اعتراض  مخالف ملی گرای بنگالدش دست 

زده و در این درگیری های سیاسی بیش از 100 
تن کشته شدند. شیخه حسینه و خالده ضیاء، 
رهبر مخالفان بنگالدش به تناوب از سال 1991 
میالدی زمام امور کشور را به دست گرفته اند. 
چشمگیری  پیشرفت  بنگالدش  که  حالی  در 
بهبود سالمت عمومی داشته  فقر و  در کاهش 
خالده  و  حسینه  شیخه  اما 
را  ثبات کشور  اغلب  ضیاء 
قربانی کشمکش با یکدیگر 
کرده و اقدامات اندکی برای 
همچون  نهادهایی  تقویت 
قوه قضائیه و پولیس انجام 

داده اند.
کمیسیون  نیز  تایلند  در 
اعالم  کشور  این  انتخابات 
برنامه ریزی  انتخابات  کرد، 
میالدی  آتی  ماه  برای  شده 
معترضان  تالش  وجود  با 
آن  کردن  مخدوش  برای 
معترضان  می شوند.  برگزار 
سیاستمدران  رهبری  به 
مخالف می خواهند تا دولت 
منتخب تایلند را با شورایی 
تکنوکرات ها  از  متشکل 
جایگزین کنند چرا که آن ها 
حزب  مقابل  در  نمی توانند 
این کشور در  یینگالک شیناواترا، نخست وزیر 

انتخابات پیروز شوند.
در مورد بحران موجود در این سه کشور هیچ 
راه حل سریع و آسانی وجود ندارد. در حالی 
که برگزاری انتخابات ضروری و حیاتی است 
کافی  باثبات  دموکراسی های  ایجاد  برای  اما 
نخواهند بود. تا زمانی که این کشورها نتوانند 
بنیاد  سیاسی  رهبران  کنترل  برای  را  نهادهایی 
کنند، این کشورها در معرض خطر ناآرامی های 

مدنی خواهند بود.

گیتس:
هیچ دشمنی با اوباما ندارم

یک مقام سازمان اطالعات پاکستان 
ترور شد

مک کین:
 جنرال پتریوس به عراق برود

روز  پاکستان  پولیس  های  مقام 
یک  دادند:  گزارش  شنبه  سه 
مقام امنیتی سازمان اطالعات این 
خیبرپختونخوا  ایالت  در  کشور 
ترور  پاکستان  غرب  شمال  در 

شد.
مقام های پولیس پاکستان گفتند: 
مهاجمان ناشناس روز سه شنبه 
شهرهای  از  ،سوابی،  درمنطقه 
،امجد  خیبرپختونخوا،  ایالت 
سازمان  امنیتی  مقام  یک  علی، 
ترور  را  کشور  این  اطالعاتی 

کردند.
اقدام  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  تاکنون 

تروریستی را برعهده نگرفته است.
مقام  یک  کاندی،  ،عمران  دیگر  سوی  از 
به  پاکستان  خیبر  ایالت  در  پولیس  ارشد 
رسانه ها گفت: خودروی نیروهای پولیس 
ایالت  این  خان،  اسماعیل  ،دیره  شهر  در 
هدف انفجار بمب جاسازی شده از سوی 
تروریست ها قرار گرفت که در این حادثه 

8 نفر زخمی شدند.
نظامیان  شبه  معتقدند:  دولتی  های  مقام 
شمال  مناطق  در  همواره  طالبان  تحریک 
افراد  و  امنیتی  نیروهای  پاکستان  غربی 
این کشور را هدف  حامی دولت و ارتش 

قرار می دهند.
شهر  پولیس  های  مقام  حال  همین  در 
،نوشهره، از توابع ایالت خیبرپختونخوا نیز 
گزارش دادند: نیروهای امنیتی در این شهر 
پیدا  را  نفر  چهار  شناسایی  غیرقابل  جسد 

کردند.
سه  روز  تیراندازی  و  انفجاری  حوادث 
گرفته  صورت  درحالی  پاکستان  در  شنبه 
که مسلمانان این کشور میالد پیامبر گرامی 
در  امنیتی  تدابیر  و  گرفته  جشن  را  اسالم 
منظور  به  نیز  پاکستان  عمده  شهرهای 
؛  ناامن  وضعیت  هرگونه  از  جلوگیری 

تشدید شده است.

کتاب  درباره  انتقادها  به  واکنش  در  امریکا  اسبق  دفع  وزیر 
جدیدش تاکید کرد که مطالب نوشته شده »خیانت« به رییس 

جمهوری نیست.
رابرت گیتس، وزیر دفاع اسبق امریکا در مصاحبه یی با »یاهو 
نیوزگلوبال« تاکید کرد، وی هیچ دشمنی با باراک اوباما، رییس 

جمهوری امریکا ندارد و بالعکس وی را تحسین می کند.
اما گیتس که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز 
ارشد  معاون های  درباره  را صریحًا  خود  کرده حرف  خدمت 
نوشته های گیتس  افرادی که  اوباما زده است؛  کنونی  سابق و 
را به عنوان مطالبی که با انگیزه سیاسی و منفعت طلبانه نوشته 

شده اند، محکوم کردند.
رابرت گیتس در این مصاحبه گفت: کاخ سفید باید مقابل آیینه 
بایستد، شاید آنها باید درباره اینکه چطور باید کار انجام دهند 
کتاب  این  بگوییم  که  است  عادالنه  می کنم  فکر  و  کنند  فکر 
بیشتر افراد اطراف رییس جمهوری را مورد انتقاد قرار می دهد 

تا خود شخص شخص اوباما را.
نهایتا مسئول جوی است که در کاخ سفید  اوباما  افزود:  وی 
بوجود آورده؛ فضایی که تنش و درگیری میان معاون های اوباما 
اوباما  پایان روز  ایجاد کرده است. در  و اعضای ارشد دولت 
آنچه را که در داخل کاخ سفید در جریان است کنترل می کند. 

محیط و سبک کاخ سفید توسط اوباما ایجاد شده است.
رابرت گیتس با انتشار کتاب »وظیفه : خاطرات یک وزیر در 
جنگ« کتابی 618 صفحه ای از خاطراتش در سال های خدمتش 
به عنوان وزیر دفاع جورج بوش و باراک اوباما مناقشاتی را به 
وجود آورده است. وی در کتابش معاون های سیاسی اوباما در 
کاخ سفید را به دلیل تالش برای مدیریت جزئی نگر پنتاگون 
و به کار گرفتن سیاست هایی به منظور سوق دادن منافع ملی 
همچنین  وی  است.  داده  قرار  انتقاد  مورد  سیاسی  بحران  به 
معاون های اوباما را به زیر پا گذاشتن زنجیر نظامی فرماندهی 

متهم می کند.
از  کین  مک  جان  سناتور  جمله  از  کنگره  اعضای  از  برخی 
چنین  کردن  مطرح  از  پیش  گیتس  که  گفته اند  آریزونا  ایالت 
اتهام های زیان باری باید منتظر پایان دوره ریاست جمهوری 

اوباما می ماند. اما گیتس این انتقادها را رد کرد.
وی گفت: صادقانه بگویم، من چنین نظری ندارم که این کتاب 
نباید نوشته می شد یا نباید تا سه سال آینده نوشته می شد و یا 

اینکه این کتاب روایت منفی درباره باراک اوباما است.
تعدادی  شامل  کتابش  که  کرد  اذعان  گیتس  که  حالی  در 
بیانیه های تلخ و صریح درباره نحوه رسیدگی دولت اوباما به 
جنگ عراق و افغانستان است اما تاکید کرد زمانی که هنوز در 
ذکر  مسائل  به  نسبت  را  نگرانی خود  می کرده  دولت خدمت 
گذاشته  میان  در  معاون هایش  با  اوباما  با  کتاب  این  در  شده 

است.
وی افزود: در این کتاب هیچ موضوعی وجود ندارد که قباًل با 
دولت رییس جمهور، رییس کارکنان کاخ سفید یا مشاور امنیت 

ملی مطرح نکرده است باشم.
وزیر دفاع اسبق امریکا در مصاحبه خود نسبت به نحوه برخورد 
با اعضای جوان تر و بی تجربه تر کاخ سفید ابراز ناراحتی کرده 
به  چقدر  اوباما  اوقات  گاهی  که  مساله  این  با  که  گفت  و 
دیدگاه های خام معاون های جوانش پروبال می داد دچار مشکل 
شده بود. این افراد مداخله امریکا در مصر و لیبی را با وجود 

مخالفت مقام های ارشد و با تجربه تر کابینه ترغیب می کردند.
وی اشاره کرد، بسیاری از معاون های ارشد اوباما هنگامی که 
رییس جمهور برای اولین بار زمام امور را به دست گرفت، در 

دوره کارشناسی بودند.
جمهوری  رییس  معاون  بایدن،  جو  از  خود  کتاب  در  گیتس 
تقریبا تمامی  انتقاد کرده و می نویسد: در چهار دهه اخیر  نیز 
ملی  امنیت  مساله  و  سیاست های خارجی  درباره  تصمیماتش 

اشتباه بوده است.
گیتس در حالی که تالش می کرد تا انتقادش از رهبری اوباما 
را کم اهمیت جلوه دهد، از رهبری نظامی وی و عدم تمایلش 
برای توضیح علنی درباره اینکه چرا ماموریت در افغانستان مهم 
افراد را داشت، گفت: فکر می کنم  بود و ارزش قربانی شدن 
توضیح علنی این مساله برای اوباما یک الزام است. شما زنان 
باید  مرگباری می فرستید. شما  و  راه خطرناک  به  را  مردان  و 
شما  می زنید.  کاری  چنین  به  دست  چرا  که  بگوید  آن ها  به 
بگوید که من می خواهم شما زندگی  به آن ها  تنها  نمی توانید 

خود را به خطر بیندازید.

پتریوس،  دیوید  جنرال  که  گفت  امریکایی  جمهوری خواه  سناتور 
فرمانده سابق نیروهای امریکایی در عراق، باید برای کمک به پایان 

بحران در عراق، به این کشور برود.
به نوشته روزنامه دیلی میل، سناتور جان مک کین، جمهوری خواه، 
در مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان گفت: من پیشنهاد می کنم 
که جنرال دیوید پتریوس، رئیس مستعفی سیا و رایان کراکر، سفیر 
سابق امریکا در عراق بار دیگر به این کشور بازگردانده شوند تا برای 
توقف خشونت ها و ناآرامی ها به مقام های دولت بغداد کمک کنند. 

نوری المالکی، نخست وزیر عراق به این دو نفر اعتماد دارد.
رایان کراکر بین سال های 2007 تا 2009 سفیر امریکا در عراق و بین 
سال های 2009 تا 2012 سفیر امریکا در افغانستان بود. وی در سال 
از سمت  نامشخص مربوط به سالمتی اش  به دالیل  2012 میالدی 

خود بازنشسته شد.
مک کین همچنین گفت که معتقد است عراق یک هدف فراموش 
شده نیست و ایاالت متحده ممکن است پیشنهاد حمایت و پشتیبانی 

لجستیکی به این کشور ارائه کند.
سناتور جمهوری خواه مک کین همچنین انتشار کتاب جدید رابرت 
گیتس، وزیر دفاع اسبق امریکا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر 
من گیتس بودم، در انتظار انتشار کتاب »وظیفه: خاطرات یک وزیر 
از چگونگی پرداختن  تند  انتقادهای  در جنگ« می ماندم که درباره 
باید  البته  است.  افغانستان  در  امریکا  رئیس جمهوری  اوباما،  باراک 
بگویم که رابرت گیتس بهترین کارمند خدمتگزار مردم امریکاست.

                                                                                                                                         سرمقاله- نیویورک تایمز



          عابدین پاپی

بشر  زنده گی  مقولۀ تجربه همیشه در  بی گمان 
بوده  نظر  مد  رکین  رکِن  مهم ترین  عنوان  به 
بهینه  استفادۀ  با  افرادی که  نیستند  است و کم 
از آن، به اهداف متعالی زنده گی دست یافته اند. 
در فرهنگ لغات فارسی، واژۀ تجربه به معنای 
رفته  کار  به  آزمایش، و جمِع تجارب  آزمودن 
یا  و  آموخته  می تواند  نگاه  این  از  اما  است. 
آموخته هایی باشد که بشر در طی گذر عمر، در 
زنده گی کسب می کند. لذا این که در زبان عامیانه 
بدین  است،  مجرب  فردی  فالنی  می گویند: 
معناست که این فرد سردی و گرمِی زنده گی را 
چشیده و یا به بیانی، فراز و فرودهای زنده گی 
این  بر  عالوه  است.  کرده  مشاهده  عینه  به  را 

در خصوص  فراوانی  نکات  به  می توان  موارد 
جامعه  بطن  در  تجربه  مقولۀ  تأثیر  و  جایگاه 
اشاره داشت، به نحوی که مرسوم است: تجربه 
این که  با  منظر  این  از  اما  است.  علم  از  باالتر 
این دیدگاه محل نظر است، از طرفی نیز محل 
تأثیر  و  جایگاه  این که  با  می باشد. چون  بحث 
تجربه بسیار سرنوشت ساز و حیاتی است، ولی 
باید مشخص شود که از کدام علم باالتر است. 
تحقیقی.  علم  یا  است  تقلیدی  علم  منظور  آیا 
محل  باشد،  تحقیقی  علم  مقصود  چنان چه 
بحث می باشد. با این تعابیر، در زوایایی به نظر 
جوانان  چون  باشد،  علم  از  باالتر  که  نمی آید 
نیز در علم و دانش موی سپیدند، به طوری که 
فرد  به  را  بلندی  تجارب  می تواند  حادثه  یک 

بیاموزد)یعنی حادثه ها تجربه سازند(.
را  علم  و  تجربه  می توان  نیز  دیگر  زاویۀ  در 
به  علم  این که  چه  دانست.  هم معنا  و  مترادف 
دنبال اکتشاِف مجهول در دِل معلوم است و یا 
به بیانی می تواند دانشی باشد که قدرت تجزیه 
نوع  یک  نضبِح  جهت  در  را  جمود  تحلیِل  و 
ابتکار و خالقیت بر عهده  گیرد. و مقولۀ تجربه 
و  تحقیقی  شاخۀ  دو  به  بخواهیم  اگر  نیز  را 
تقلیدی منقسم نماییم، در هر دو شرایط تجربه 
هم می تواند در زوایایی همان علم به شمار آید. 
چرا که در تجربۀ تقلیدی، بشر از اندوخته ها و 
تجارب دیگران در هر حد و نصابی که باشند، 
بهره  و  که همین درک  بهره می جوید  و  درک 
جستن نیز می تواند به نوبۀ خود علم باشد. به 
عنوان مثال، یک فرد بی سواد را می توان نام برد 
انفعاالتی  و  فعل  و  زمان  گذشت  براساس  که 
که در بطن این زمان رخ می دهد، استفادۀ الزم 

خود  جای  در  این هم  که  می آورد  به دست  را 
و  می آید، چون هوش  به شمار  علم  نوع  یک 
این  آوردن  به دست  جهت  را  ویژه یی  ذکاوت 
در  می توان  بنابراین  می بندد.  کار  به  تجربه 
تجربۀ  که:  تقلیدی چنین گفت  تجربۀ  تعریف 
)موالید  دیگران  از  که  است  تجربه یی  تقلیدی 
این  که  می دهیم  انتقال  خویش  به  چهارگانه( 
تجربه نیز می تواند در ابعاد مختلف و متنوعی 
نیز در  البته همین تجربه  پذیرد و  نیز صورت 
بطن زنده گی، همیشه درخور توجه و استفاده 
بوده و ازین پس نیز خواهد بود. اما در تجربۀ 

تحقیقی بدین صورت نیست.
که  است  تجربه یی  تحقیقی  تجربۀ  این که  چه 
می دهد.  انجام  تقلیدی  تجربۀ  از  سواِی  بشر 
یعنی با اندیشه کردن در چیزی است که هدف 

نهایی خود را پیدا می کند. و یا به بیانی دیگر 
آن چه که به دست می آید، ساختۀ تفکر و اندیشۀ 
مثال:  عنوان  به  دیگران.  نه  و  می باشد  خویش 
تکراری  وجود  یک  سعدی  شدی  که  »گیرم 
هستی.« بنابراین تحت هر شرایطی آدم باید به 
دنبال به دست آوردن خویِش واقعی خود باشد 
و نه خویش واقعی دیگران. که باز در صورت 
دوم، فرد تنها جادۀ طی شدۀ دیگران را پیموده 
است و این نوع کسب تجربه نیز در واقع علِم 
نسبِت به دیگران را به همراه دارد و نه شناخت 

از خویِش واقعی خود. 
تجربۀ تقلیدی و تجربۀ تحقیقی، با تعاریف علم 
در مقاطعی همگون و هم معناست و یا به بیانی 
نوع روش علمی  می توان گفت، می تواند یک 
این  در  تجربه  حسن  که  چرا  شود.  محسوب 
است که هم می تواند اکتسابی باشد و هم این که 
ابتکاری. یعنی در هر دو حالت با علم تناسب 
آن چه  این جا  در  این که  بهتر  از  می کند.  پیدا 
آید،  نظر  به  اساسی  و  مهم  بسیار  می تواند  که 
اهمیت و جایگاه دو شاخۀ تجربه است؛ یعنی 
در  که  گفت  باید  تحقیقی.  و  تقلیدی  تجربۀ 
این تجربه  تقلیدی، مهم ترین عنصر در  تجربۀ 
همان تقلید است و هر آن چه که به دست می آید 
نیز برگرفته از همان مقولۀ تقلید. یعنی در اکثر 
تقلیدی  تجربۀ  نوع  یک  با  ما  آموزشی،  مراکز 
مواجه هستیم. به عنوان مثال: کتاب برای یک 
فرد کتاب خوان بهترین روش در جهت پیدایی 
ما  اگر  و  است  خویش  خودباوری  و  خویش 
غیر از این از آموخته های کتاب بهره مند شویم، 
تردیدی نیست که آن آموخته ها، مال ما نیست. 
به طوری که در نوشتن همیشه سخن دیگران 

را باید به نام دیگران لحاظ کرد و حتا در گفتار 
نیز. در دیگر بسترها نیز می تواند به همین شکل 

و متد باشد.
که  را  آن چه  هر  دانشجو  دانشگاه  در  مثاًل 
که  است  دیگران  اندیشۀ  و  افکار  می آموزد، 
و  تزریق  دانشجو  به  دانشگاه  استاد  به وسیلۀ 
حوزۀ  به  نگاه  نوع  این  البته  و  می شود  تفهیم 
مؤثر  و  مفید  می تواند  خود  جای  در  آموزش 
باشد، اما نه به عنوان یک تجربۀ تحقیقی، که به 
عنوان یک تجربۀ تقلیدی. ولی ُحسن کار این 
است که دانشگاه مغز دانشجو را از آن حالِت 
شناخته  و  آسان  حالتی  به  ناشناخته  و  سخت 
تبدیل می کند. ولی عیب آن نیز مد نظر است. 
خرج  به  ابتکاری  خود  از  دانشجو  این که  چه 

نداده است.
احساس  تحقیقی  تجربۀ  که  است  این جا  در  و 
می شود. چون فرد عالوه بر این که از بسترهای 
الزم در جهت یافتن جهت الزم استفاده می برد، 
به دنبال تحقیق و تأمل نیز برمی آید و طبعًا با 
تجربۀ  بدیع،  تکنولوژی  و  نوآوری  یک  خلق 
رساندن  اثبات  به  جهت  در  را  خود  تحقیقی 

شخصیت خود به نمایش می گذارد. 
تجربۀ تحقیقی، تجربه یی است که در هر چیزی 
این که همان چیز  منزلۀ  به  نه  اما  تأمل می کند، 
را بفهمد و بر روی صحنه ببرد، بلکه آن چیز 
هدف خویش  و  ایده  یافتن  بر  مبنی  جهتی  را 
می پندارد. مثاًل دنیای شعر )خیال( می تواند یک 
در وجود  شاعر  که  باشد، چرا  تحقیقی  تجربۀ 
یک درخت و یا دریا تأمل می کند و واقعیات 
و  می کشد.  تصویر  به  مخیّل  قالبی  در  را  آن 
است.  منوال  همین  به  نیز  دنیـاها  دیگر  در  یا 
یک  یا  و  شیمی دان  یا  و  فیزیک دان  یک  یعنی 
از بسترها  بهره گیری  با  نیز اگرچه  نجوم شناس 
حرکت می کند، ولی تحقیق و تفحص در جهت 
رسیدن و کشف مقولۀ نوآوری از اهِم امور آن 
تجربۀ  این که:  سخن  حسن  می رود.  شمار  به 
تقلیدی می  تواند به فرد کمکی در جهت پیدایی 
اهداف  باشد و بی شک  متعالی خویش  اهداف 
مهمی  مقولۀ  داشتن  بدون  نیز  خویش  متعالی 

به نام تجربۀ تحقیقی حاصل نمی دهد.
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بخش دوم

هراس های بیـهوده

افرادی که می ترسند، می پذیرند هم اکنون در زنده گی خود در جایی قرار 
قادر  کنون  تا  اما  دارد،  تغییر  به  نیاز  باشند. چیزی  نمی خواستند  که  دارند 
زنده گی  به  بخشیدن  شکل  نکنید  فراموش  کنند.  عوض  را  آن  نبوده اند 
آن گونه که خودتان می خواهید، به شجاعت و شهامت نیاز دارد. البته تغییر 
هم آسان نیست، چون ممکن است موانع زیادی سر راه شما قرار بگیرد؛ 
به  می توانید  بخواهید،  واقعًا  اگر  دل سردی شما شود.  باعث  نباید  این  اما 
تغییرات پاسخ مثبت دهید، ترس های تان را بپذیرید و در زنده گی تان اعتماد 

و رضایِت خاطر بیشتری به وجود آورید.
مراحل ترس

اتفاق  تفکیک کرد: نخست ترس هایی که  به چند سطح  را می توان  ترس 
می افتند مانند پیری، تغییر، جنگ، تصادف، تنهایی، فجایع طبیعی، نداشتن 
امنیت مالی؛ یا ترس از موقعیت هایی که مستلزم انجام کاری هستند مانند 
تصمیم گیری، شروع رابطه یی جدید، مصاحبه کردن، صحبت در میان جمع، 
وزن کم کردن و... . اگر شما در این مرحله از ترس نتوانید برخورد درستی 
مرحله  این  در  یعنی  می رسد؛  دیگری  به سطح  ترس  باشید،  داشته  آن  با 
به  غرورتان  بحث  بلکه  نیست؛  خاص  وضعیتی  از  تنها  دیگر  شما  ترِس 
میان می آید. مثاًل اگر می ترسید ارتباط جدیدی را شروع کنید، ترس برای 
این  به  و  بکنید  را  کار  این  ندارد  لزومی  که  می آورد  برهان  و  دلیل  شما 
ترتیب راضی می شوید که همان شرایط را بپذیرید و وارد سطح دومِ ترس 
آسیب پذیری،  نارضایتی،  درمانده گی،  شکست،  احساس  یعنی  می گردید؛ 
حاالت  با  ترس،  از  سطح  این  در  می کنید.  و...  نشدن  واقع  قبول  مورد 
از خویشتن  دارید که منعکس کنندۀ احساس شما  درونی ذهن سر و کار 
و توانایی های تان در برخورد با جهان بیرون است؛ یعنی اگر از طرد شدن 
)دوستان،  شما  زنده گی  بخش های  تمام  بر  عماًل  ترس  همین  می ترسید، 
روابط صمیمانه، مصاحبه های شغلی و...( نیز تأثیر می گذارد. بنابراین شروع 
به دفاع کردن از خود کرده و در نتیجه خودتان را محدود می کنید و درهای 
جهان پیرامون تان را روی خود می بندید و به این ترتیب وارد سطح سوم از 
ترس می شوید که اصلی ترین ترسی است که در حقیقت دست وپای شما 
را می بندد و آن این است که با خود می گویید: »نه، من نمی توانم! من از 
عهدۀ آن برنمی آیم!« هنگامی خود را ناتوان احساس می کنید، از حرکت باز 

می ایستید و این ترس است که بر شما غلبه می کند.

چه باید کرد؟
اما بدانید و باور داشته باشید که می توانید از عهدۀ تمام ترس های تان برآیید، 
خود  کنترل  تحت  خارج  جهان  در  را  چیزی  باشید  مجبور  این که  بدون 
درآورید. در واقع برای این که از ترس خود بکاهید، تنها کاری که باید انجام 
دهید این است که به توانایی های خود در کنترل کردن موانعی که سر راه تان 

قرار می گیرد، بیشتر اعتماد کنید.
به خاطر  به بعد هرگاه احساس ترس و دلهره می کنید، فوراً  از حاال  پس، 
اما چرا نسبت به خودمان  بیاورید نسبت به خود احساس خوبی ندارید. 
این  به  کاملی  پاسخ  به درستی  نمی تواند  هیچ کس  البته  بی اعتماد هستیم؟ 
سوال بدهد، ولی می توان گفت شاید چون اندیشۀ درستی از قرار گرفتن 
در شرایط مختلف نداشته ایم. شیوه های آموزشی مختلف، دایم به ما هشدار 
داده اند که »مراقب باش« و همین کلمه حاوی پیامی است که »جهان بیرون 
برآیی.  آن  با  رویارویی  عهدۀ  از  نمی توانی  تو  و  است  خطرناک  حقیقتًا 
پس احتیاط کن و جلو نرو!«. البته شاید ریشۀ ترس های ما واقعًا در جای 
دیگری نهفته باشند، ولی صرف نظر از ریشه یابی ترس ها باید درصدد تغییر 

و مداوای آن ها برآییم.

تجربۀ تقلیــدی و تحقیــقی

در دانشگاه دانشجو هر 
آن چه را كه می آموزد، افکار 
و اندیشۀ دیگران است كه 
به وسیلۀ استاد دانشگاه 
به دانشجو تزریق و تفهیم 
می شود و البته این نوع 
نگاه به حوزة آموزش در 
جای خود می تواند مفید و 
مؤثر باشد، اما نه به عنوان 
یک تجربۀ تحقیقی، بلکه به 
عنوان یک تجربۀ تقلیدی. 
ولی ُحسن كار این است كه 
دانشگاه مغز دانشجو را از 
آن حالت سخت و ناشناخته، 
به حالتی آسان و شناخته 
تبدیل می كند. ولی عیِب آن 
نیز مد نظر است. چه این كه 
دانشجو از خود ابتکاری به 
خرج نداده. و در این جاست 
كه تجربۀ تحقیقی احساس 
می شود



        ناهید زندی پژوه

زاییدۀ  فرایندی ست  تنهایی  امروز،  دنیـای  در 
فردگرایی که از پایانۀ سدۀ نوزدهم و سرآغاز سدۀ 
بیستم در جوامع پیشرفته ریشه دوانیـده، از آن پس 

کم کم به سایر جوامع رسوخ نموده است. 
به خود اندیشیدن و سپس به دیگری پرداختن، دور 
شدن از اصل و فرع را در اولویت قرار دادن؛ همه و 

همۀ این ها انساِن نوگرا را به انزوا می کشاند.
جالل آل احمد و سلین دو نویسنده، یکی پارسی زبان 
در  گوناگون،  دیدگاه های  با  فرانسوی  دیگری  و 
نوشتارهای خود تنهایی را مطرح و به آن پرداخته اند. 
»نفرین  و  شب«  انتهای  به  »سفر  کتاب  دو  مقایسۀ 
دو ضد  شاید  و  قهرمان  دو  با  را  احمد«  آل  زمین، 
قهرمان رو در رو می سازد. آن یکی تنها و رها شده 
در کالن شهرهای پاریس و نیویارک یا در جنگل های 
دورافتاده.  دهکده یی  در  تنها  دیگری  این  و  افریقا، 
هر دو سرگردان و ناگزیر، با رخدادها و وقایع تلخ 
و دردناک زنده گی، دست وپنجه نرم می کنند، با این 
این  تفاوت که در پس و پشت چالش ها، سرانجام 
»آقامعلم« آل احمد است که درمی یابد کودکانی در 
انتظار اویند که آینده به کمِک آن ها ساخته خواهد 
شد و پیامی که درویشی سالک به گوش او می رساند.
عمر  وجود  با   )1841 ـ   1814( لرمانتف  میخاییل 
جای  بر  خود  از  ارزنده یی  آثار  توانست  کوتاهش 
بگذارد. قهرمان آثارش اغلب مردمی تنهایند و حس 
است.  افکنده  سایه  آثارش  کلیۀ  بر  تقریبًا  تنهایی 
کسی  بگذار  قفقاز،  )تنهایی،  اشعارش  در  لرمانتف 
بی کسی  تنهایی و  اندوه  و  از غم  بدارم(  را دوست 
از  امیال«  »انسان و  او در نمایش نامۀ  شکوه می کند. 
این تنهایی بارها سخن به میان می آورد. لرمانتف در 
سیمای قهرمانان آثار خود، فقط احساس تنهایی خود 
را نشان نمی دهد، بلکه به نارضایتی خود از محیط 
ارزش  آن  در  که  محیطی  می کند،  اشاره  نیز  اطراف 
برای استعداد و انسانیت قایل نیست، به همین علت 
است که قهرمان منزوی و گاهی رانده شدۀ او به دامن 

طبیعت پناه می برد و به دنبال یافتن همدلی است.
توماس هاردی نویسندۀ شهیر انگلیسی و خالق رمان 
شدیدی  خصمانۀ  واکنش های  با  که  گمنام«ـ  »جود 
ویکتوریایی  دورۀ  منتقدان  و  خواننده گان  جانب  از 
روبه رو شد. در این رمان، به درد انسان بها داده شده 
است و وضع ناگوار زنده گی انسان در ابعاد مختلف، 
از جمله یأس، اندوه و تنهایی نشان داده شده که از 
این طریق تجسمات قوی، باالخص تصویر خرگوش 
و دام بیان می شود. اساسًا جود زنده گی بسیار دلگیر 
فرزندانش  فراموش نشدنی  مرگ  دارد.  محزونی  و 
همانند  رمان  شخصیت های  می افزاید.  او  اندوه  به 
خرگوش به دام افتاده اند که در دام سرنوشت گرفتار 
شده اند. »جود« نماد مضمون غم انگیز انسان و وضع 
ناگوار اوست. هاردی او را »عروسک خیمه شب بازی 
اظهار  دوستش  به  نامه یی  در  و  می نامد.  بیچاره« 
زنده گی  بین  تفاوت  نشان دهندۀ  جود  که  می کند 
ایده آلی است که انسان آرزویش را داشت و زنده گی 
محدودی که مجبور است آن را داشته باشد و این 

است تراژدی آمال برآورده نشده.
اتریشی  معروف  نویسندۀ  تسوایگ،  اشتفان 
از  »بیست وچهار ساعت  )1942ـ1881(. در داستان 
میان سالی  زن  روانی  تعارضات  زن«،  یک  زنده گی 
سبب  تنهایی اش  که  می شود  داده  نشان  گونه یی  به 
او  این که  سرانجام،  و  می گردد،  شگفت  حوادثی 
می تواند با بیان آن چه روحش را همواره آزار می داد، 
»شب  داستان  در  آورد.  به دست  را  خود  آرامش 
حاالت  است.  مرد  یک  داستان  قهرمان  رویایی«، 
با  وی  که  است  آن  گویای  اشراف زاده  این  روانی 
از دست دادن نزدیکان خود و خیانت دوستش، از 
لذت بخش  برایش  زنده گی  شده،  دل زده  زنده گی 
نیست و احساس تنهایی می کند و کاماًل منزوی شده 
است و این که چه گونه آن شب رویایی روی این مرد 
تأثیر مثبت می گذارد و او را به زنده گی بازمی گرداند 
خارج  دیگران  به  نسبت  بی تفاوتی  حالت  از  و 
از  داستان های خود می خواهد  در  تسوایگ  می کند. 
اسرار عمیق روان آدمی پرده بردارد و تأثیر همدردی 

را روی انسان ها نشان دهد.
مان، دید  نوشتۀ توماس  »لوته در وایمار«،  در رمان 

حاکی  که  مدرن،  ادبیات  در  انسانی  هستی شناسانۀ 
بشر  می شود.  مطرح  است،  بشر  ذاتی  تنهایی  از 
برقراری  از  ناتوان  و  غیراجتماعی  تنها،  موجودی 
»این  مان:  توماس  گفتۀ  به  است.  دیگران  با  ارتباط 
تنهایی خاِص یک نویسنده یا یک متفکر یا شماری 
انسان سرخورده و تنها نیست، بلکه واقعیت اساسی 
این  به  که  انسانی  است.  بشر  هستی  گریزناپذیر  و 
گونه ترسیم شده، ممکن است با سایر افراد تماس 
برقرار کند، اما تنها به شیوه هایی سطحی و تصادفی«.
در  که  فردی  تنهایی  آن  با  بشر  اساسی  تنهایی  این 
ادبیات ریالیسم سنتی دیده می شود، متفاوت است؛ 
تنهایی در ادبیات واقع گرایی سنتی وضع ویژۀ انسانی 
است که به سبب شخصیت یا شرایط زنده گی خود 

در آن نهاده شده است.
تنهایی ممکن است مشروط به علل عینی باشد، مانند 
قهرمان تراژدی سوفوکل که به جزیرۀ خالی لمنوس 
اثر  بر  که  کروزوئه  رابینسون  مشابه  یا  شده.  رانده 
حادثه یی به چنین سرنوشتی دچار شده، و یا ممکن 
است به علل ذهنی و مولود ضرورت درونی باشد، 
»مسخ«  تمثیلی  داستان  قهرمان  ساما  گریگور  مانند 
یا  اکادمی  یک  برای  گزارشی  داستان  یا  و  کافکا 
یوزف کا، در رمان محاکمه و یا قهرمان داستان مرگ 
به طور  تنهایی  این  اما  مان.  توماس  نوشتۀ  ونیز  در 
یا  اوج  یا مرحلۀ یک  فقط یک بخش  کلی همواره 
فرود زنده گی یک جامعه است. تقدیر چنین افرادی، 
مشخصۀ پاره یی از تیپ های بشری در شرایط ویژۀ 
ورای  در  و  کنار  در  است.  تاریخی  یا  اجتماعی 
تنهایی آنان، زنده گی همه گانی، جدایی و همگرایی 
سخن  کوتاه  دارد،  جریان  هم چنان  بشر  افراد  سایر 
این که: تنهایی آنان تقدیری اجتماعی است و نه یک 

وضعیت و ایستمان جهان شمولی بشری.
گونۀ مدرن تنهایی به مثابۀ یک ایستمان جهان شمولی 
بشری، مشخصۀ نظری و عمل مدرنیسِم رو به ابتذال 
است. هایدگر وجود بشر را »پرتاب شدن به زنده گی« 
که  معناست  این  به  گفته  این  است.  کرده  توصیف 
اشیا  با  برقراری روابط  از  ناتوان  اساسًا  تنها  نه  بشر 
و اشخاص بیرون از خود است، بلکه تعیین اصل و 

هدف وجود بشر نیز امکان ناپذیر است.
»هنری  هم چون  آثاری  خالق  پیراندلو،  لوییجی 
»یکی هیچ کس صدهزار«، »مردی که گلی  چهارم«، 
تمام  عشق«،  بدون  »عشق های  و  داشت«  دهان  در 
شخصیت های داستانی او زنده گی را با احساس نیاز 
می گذرانند،  سایرین  با  انس  و  دیگران  با  ارتباط  به 
اما چون شیوۀ صحیحی برای ابراز احساسات نهفتۀ 
تردیدها  و  قربانی شک  به صورت  نمی یابند،  خود 

انزوای  ارتباطی در  باقی می مانند و بدون هیچ گونه 
خود زندانی می شوند.

برقراری  گم گشتۀ  ابزار  این  که  است  توجه  قابل 
ارتباط با سایرین، و یا شیوۀ صحیح برقراری ارتباط، 
انگیزۀ برونی ندارد، و اگرچه زیر تأثیر عوامل بیرونی 
فقط  را  آن  پیراندلو  اما  می گیرد،  قرار  محیطی  و 
تراژدی  یعنی  می کند؛  جست وجو  انسان  درون  در 
موقعیت انسانی یک تراژدی صرفًا روحی و روانی 
را  او  و  می شود  باعث  را  او  نامنظِم  رفتار  و  است 
جامعه اش  و  اطراف  محیط  با  مقابله  بر  سرآسیمه 
می فرستد. آنان سعی دارند تا با دیگران به صحبت 
از  نمی کنند،  درک  را  آنان  مخاطبان شان  بنشینند، 
خود  روح  درون  در  فقط  فریادشان  که  این روست 
آن ها طنین انداز می شود، آن گونه که سرانجام نسبت 
به خود دچار شک و تردید می شوند و به تصوری 

موهوم از خویشتن می رسند.
آمون،  دولوتره  کنت  به  مشهور  دوکاس  ایزیدور 
نظام  برابر  در  نماد شورش گری  و  نو  شعر  پیام آور 
قراردادی ادبیات است. علی رغم تالش لوتره آمون 
برای از بین بردن رمانتیسم، موضوعات به کار رفته 
ناامیدی،  مانند  مالدورو«،  »سروده های  اثرش  در 
خودکشی، اقیانوس، تنهایی، شب و غیره از مکتب 
رمانتیک سرچشمه گرفته اند. لوتره آمون این اثر را به 
منتقدان زمان خویش تقدیم کرده، اما نقد ادبی قرن 
نوزدهم، به اندازۀ کافی در درِک این اثر موفق نبوده 
است. سروده های او، مانند تمام آثار اصیل، بازتاب 
آن جایی  از  هستند.  وی  زماِن  مشکالت  و  مسایل 
که نویسنده هیچ رد پایی از زنده گی شخصی خود 
دنبال کشف  به  بیشتر  منتقدان  است،  نگذاشته  باقی 
حقایق زنده گی او بوده اند تا در پی تحلیل اثرش. این 
سروده ها در حقیقت نوعی قدرت نمایی است برای 

مقابله با سرنوشت انسان تنها، زنده گی و مرگ او.
داستان »لنتس«، اثر گئورگ بوشنر، ترسیم گوشه یی 
طغیان  و  توفان  دورۀ  بزرگ  نویسندۀ  زنده گی  از 
آلمان یاکوب میشاییل راینهلد لنتس )1792ـ1751( 
است. که بر اثر تنهایی و افسرده گی روحی از محیط 
از  پس  و  می گریزد  خود  اجتماعی  و  خانواده گی 
ایمار،  و  شهر  از  شدن  طرد  و  گوته  با  رابطه  قطع 
  )oberlin(ابرلین« کشیش  به  خویش  نجات  برای 
که  نوشت  را  رمان  این  زمانی  بوشنر،  می آورد.  پناه 
روشن فکران زیادی به دلیل معضالت اجتماعی که 
معلول نظام خودکامۀ نجبا بود منزوی، منفعل و دچار 

افسرده گی شدید روحی بودند.
بررسی دقیق زنده گی قهرمان داستان، نمایان گر این 
ویران گری روحی و درونی است که نتیجۀ آن جنون 

و خودکشی افرادی هم چون لنتس است. هدف 
دادن سرنوشت  نشان  اثر،  این  نوشتن  از  بوشنر 
غم بار یک فرد نبود، بلکه فرد در این جا به عنوان 
نمایندۀ جامعه یی بحران زده است که راه نجاتی 
قرن  اول  نیمۀ  مشکل  حقیقت  در  و  نمی یابد. 

نوزدهم میالدی، »تنهایی« را مطرح می کند.
در داستان رویت نور و هم نوعان، تاریکی شب و 
تنهایی وحشت ناک درونی لنتس مطرح می شود 
ابرلین  به  انسانی  سالم  روابط  جست وجوی  در  که 
پناه می آورد. نویسنده در این جا به راه نجات انساِن 
ناآرامِ تنها اشاره می کند که راهی جز جست وجوی 
گرم درونِی همنوعان خود و پناه به روشنایی ندارد. 
واقع  در  قهرمان  ناآرامی  که  زد  حدس  می شود 
را  آرامش  که  بود  اجتماعی  ناآرامی  وجود  نشان گر 
عنوان  به  فردی  آرامش  مسالۀ  بود.  ربوده  افراد  از 
که  است  اجتماعی  ایده آل  یک  طرح  برای  نمادی 
تمام خواستۀ قهرمان داستان در آن خالصه می شود. 
آن چه لنتس از آن فرار می کرد، تنهایی مطلق، فقدان 
روابط اجتماعی و خالی وحشت ناک درونی بود که 

شکافی عظیم در دنیـای او ا یجاد کرده بود.
تنهایی  او در  بود که  این تنش ها آن قدر شدید  آثار 
در جای  تنهایی  می ترسید. موضوع  از خودش  حتا 
که  وقتی  می شود:  مطرح  نیز  داستان  از  دیگری 
با  تنهایی می کرد که مدام  تنها بود، آن قدر احساس 
دوباره  بعد  و  می زد  حرف  بلند  صدای  با  خودش 
به نظرش می آمد که گویی صدایی  جا می خورد و 
مرگ بار،  تنهایی  این  بود.  زده  حرف  او  با  غریب 
سرانجام  لنتس  است.  اجتماعی  روابط  فقدان  نتیجۀ 
واقعیات  با  ارتباطش  اما  رسید.  ظاهری  آرامش  به 
اصالح  و  تغییر  به  قادر  که  فردی  شد.  قطع  جامعه 
ندارد،  بدان  هم  امیدی  هیچ  و  نیست  نابه سامانی ها 
سر به دیوانه گی می زند و با فدا کردن خود، واقعیات 

را همان گونه می پذیرد که وجود دارند.
بنابراین اثر لنتس نشان گر ناتوانی سیاسی و اجتماعی 
در  آن  روحی  مخرب  آثار  و  دوران  آن  مردمِ  تودۀ 
زنده گی  یک نواختی  نشان گر  داستان،  است.  افراد 
از افسرده گی حاکم  قهرمان داستان است که حاکی 
است  لنتس  و شکست  زمان  آن  اجتماعِی  و  فردی 
سرانجام  و  نمی یابد  نجاتی  راه  طریقی  هیچ  به  که 
او  به  بی حسی  داروی  همانند  که  است  جنون  این 
بحران  این  علل  می بخشد.  بیمارگونه یی  آرامش 
بی هویتی  تحقیر،  فقر،  تحمیلی،  انزوای  روحی، 
است  زنده گی  در  شخصی  ناکامی های  و  اجتماعی 
افسرده گی  به  طبیعتًا خود  عوامل  این  از  که هریک 
چیز،  همه  از  فرار  و  ترس  بی تفاوتی سپس  شدید، 

بیماری، جنون و خودکشی منجر می شود.
تنهایی انسان ها و عدم احساِس نوع دوستی در مقابل 
است،  امروزی  مدرن  دنیـای  ثمرۀ  تا حدی  که  هم 
نخواهد  فردی  جنون  و  سرخورده گی  جز  نتیجه یی 
داشت. قرن نوزدهم با تمام جوانب مثبتش، تاحدی 
موجب بیگانه گی انسان نسبت به محیط اجتماعی و 
نوشتار  در  عوامل  همین  که  است  شده  خانواده گی 
نویسنده گان متأخر به طور شفاهی محسوس می باشد.
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یک  به  حاضر  این که  از  فراوان  سپاس  استاد؛  جناب 
گفت وگوی ویژه با روزنامۀ ماندگار شدید. شکی نیست 
یک بار  می خواهم  اما  می شناسند؛  مردم  همۀ  را  شما  که 

دیگر خودتان را معرفی کنید؟ 
نام  فقیر محمد  پدرم  الرسول سیاف است.  نام من عبدرب 
در  را  ابتدایی  پغمان هستیم. درس های  از ولسوالی  داشت. 
پغمان خوانده ام و مکتب متوسطه را در شهر کابل و دوباره 
دورۀ لیسه را در مدرسۀ علوم شرعیۀ پغمان به پایان رساندم.
در  را  دوسال  کابل،  )دانشگاه(  پوهنتون  از  فراغت  از  بعد 
پوهنتون )دانشگاه( االزهر درس خواندم و بعداً در پوهنتون 
)دانشگاه( کابل به صفت استاد بودم. در همین زمان، چند 
وقتی را در زندان سپری کردم و بعد از زندان، متباقی عمرم 

را تا سقوط نظام داکتر نجیب در صف جهاد سپری کردم.
ما دقیقًا در سالی قرار گرفتیم که مردم از آن نگرانی هایی 
این  مورد  در  این  از  پیش  هم  زیادی  تبلیغات  و  داشتند 
سال وجود داشت و انتخابات هم در همین سال برگزار 

می شود؛ نگاه شما به سال 2014 چیست؟ 
اسباب  یگان وقت  نیستم؛ فقط چیزی که  نگران  بسیار  من 
نگرانی ام می شود، یک نوع پراکنده گی و تشتتی ا ست که در 

خود ملت وجود دارد. 
یک  باشد،  نزدیک  باهم  ملت  تا  بگیرد  تالش صورت  اگر 
وحدت ملی دقیق و درست تأمین شود، این موارد به توفیق 
یاری  چالش ها  مقابل  در  ایستاده شدن  در  را  ما  ج  خداوند 
می شود،  ایجاد  درزی  ملت  میان  در  که  زمانی  می رساند. 
دشمنان بیشتر استفاده می برند؛ این ملت نشیب و فرازهای 
زیادی را دیده است، تلخی ها و شیرینی های زیادی را تجربه 
کرده اند، اگر ما باهم نزدیک باشیم، باور دارم که به توفیق 
به  مرحله  این  از  مخلصانه،  ملی  وحدت  یک  و  خداوندج 

سالمت عبور خواهد کرد.
رقابت  میدان  وارد  یک باره گی  به  که شما   چه گونه شد 

انتخابات ریاست جمهوری شدید؟ 
در  که  کسی  بگویم،  باید  اما  است؛  دراز  بسیار  قصه  این 
قربانی  و  ایثار  فکر  باید  می آید،  میدان  این  در  فرصت  این 
در  ریاست طلبی  و  تفوق جویی  تصور  و  باشد  همراهش 
با  این وضعیت که کشور  این مرحله مجال ندارد. فقط در 
می تواند  تصور  همین  تنها  روبروست،  زیادی  چالش های 

انسان را امیدوار سازد تا در این میدان داخل شود.
مثلی که در سال های گذشته در تمام اوضاع و حاالت، با ملت 
خود بودیم، در این مرحله نیز با ملت خود هستیم. اگر در 
این نقش، زمینۀ خدمت مساعد شد، آرزو داریم تا خدمتی 

برای شان کنیم.
کاندیدای  عنوان  به  را  خود  شما  این که  از  پیش 
ریاست جمهوری ثبت نام کنید، گفته می شد آقای کرزی 
شما را تشویق می کرده است تا خود را منحیث یکی از 

نامزدان ریاست جمهوری ثبت نام کنید؟ 
در این شکی نیست که دوستان طرف دار این بودند که من به 

حیث یک کاندیدا در میدان درآیم...

منظور از »دوستان« آقای کرزی است؟
دوستان طرفدار بودند؛ اما تصمیم آخری را خودم گرفتم که 
از دوستاِن  با شمار زیادی  با مشوره  البته  وارد میدان شوم؛ 

دوران جهاد، مقاومت و بعد از آن.
 آن ها از من بسیار با تأکید خواستند تا خود را کاندیدا کنم. 
به هر صورت، انگیزه ها هر چه که بوده، نیت ما همین است 
که اگر فرصتی مساعد شود تا برای ملت خود خدمت کنیم.

بیشتر فکر می کنید با کدام نامزد رقیب هستد؟ 
در فکر رقابت با کسی نیستم. من صاحب یک برنامه هستم 
و این برنامه را برای ملت خود پیش می کنم، ملت تصمیم 
خود را خواهد گرفت. در این میدان با کسی کشمکش ندارم 
و فیصله کرده ام که در گردِ کمپاین خود یک حریم اخالقی 
را می سازم؛ به این معنی که من در کمپاین خود از وسایل 
ناجایز و ناروا استفاده نمی کنم. بر ضد کسی تبلیغ نمی کنم 
و در ارتباط به خود هم بیشتر از آن چه هستم سخن نخواهم 
گفت. برنامه های خود را برای ملت تشریح می کنم و ملت در 

این زمینه تصمیم خود را خواهند گرفت.
ملت  برای  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  زمینۀ  اگر 
مساعد شد و آن ها هر کسی را قبول کردند و پذیرفتند، من 

هم می پذیرم.
امکان یک نوع تفاهم و کنار آمدن با نامزد دیگری در ذهن 

شما وجود دارد؟ 
گرفته ام.  کردن  نام  ثبت  از  پیش  را  تصمیم  این  من  خوب. 
را  دیگری  با  گذشت  و  تفاهم  فکر  اگر  خودم  شخص 
می دیدم، در همان زمان این تصمیم را می گرفتم و برای ثبت 
نام نمی رفتم. حاال که ثبت نام کرده ام، در فکر رها کردن در 

نیمۀ راه نیستم.
نتیجه  نخست  دور  در  انتخابات  آیا  چیست؛  شما  تصور 

خواهد داد یا به دور دوم خواهد رفت؟
احتمال  این  شود،  برگزار  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  اگر 
وجود دارد که در دورِ اول کار یک طرفه شود؛ اما این احتمال 
یک مقدار ضعیف است و غالباً انتخابات به دور دوم خواهد 
رفت. قرار پیش بینی قانون اساسی کشور رفتن به دور دوم 

انتخابات کدام چیز جدید و بیگانه نیست.
اگر انتخابات میان دو کاندیدا به دور دوم برود و در این 

میان شما نباشید، تصمیمِ تان چه خواهد بود؟ 
کردند،  حمایت  من  از  که  دارد  ارتباط  مردمی  به  تصمیم 
مطالعه یی که از کشور و مردمم دارم، طرف داران من با اکثر 

کاندیداها شریک هستند. 
یکی تصمیم شخصی خودم است که در آن زمان رای ام را 
به کسی خواهم داد؛ اما نظر خود را باالی کسانی که از من 

حمایت کردند، تحمیل نمی کنم.
گرایِش شما در این روند بیشتر به نامزدانی است که از 
از  یا چهره هایی که  آدرس مجاهدین وارد میدان شدند، 

غرب آمدند و نامزد هستند؟
طبعاً خودم یک مجاهد هستم؛ یکی از افراد زماِن مقاومت 
ملت  در مجموع یک  افغانستان  من،  نظر  به  اما  هم هستم، 

مجاهد و مسلمان است و بازهم مثلی که پیشتر گفتم، انسان 
طبعاً بیشتر هم صنف ها و هم سنگران خود را دوست می داشته 
باشد. اما در مورد انتخابات من نظر و رأی خود را باالی مردم 
تحمیل نمی کنم؛ چون هرکس حق رأی دارد و رأی خود را 
باید آزادانه استعمال کند؛ به همین خاطر در قسمت تصمیم 

دوستان و طرف داران خود تشبث خاص نمی کنم.
اگر شما در دور اول و یا دوم انتخابات به پیروزی برسید، 

اولویت های کاری شما چیست؟
امنیت  تأمین  صددِ  در  اول  قدم  در  کند،  یاری  شانس  اگر 
خواهیم بود؛ به خاطر این که امنیت اساسی ترین و مهم ترین 
نباشد  امنیت  اگر  است؛  دیگر  کارهای  انجام  برای  بستر 
انسان عبادت درست هم کرده نمی تواند؛ شما می ببینید که 
بسیاری ها در نمازهای خفتن به جماعت رفته نمی توانند و 
از بیست و شش یا بیست وهفت درجه اجر محروم می مانند. 
اگر امنیت نباشد در معارف کاری را انجام داده نمی توانیم؛ 
چون مکتب را می سوزانند و معلم و مدیر مکتب را اذیت 
می کنند؛ شفاخانه و کلینیک ساخته نمی توانیم به خاطری که 
آن را آتش می زنند. به همین حساب اولویت کاری ما توجه 
به امنیت خواهد بود که بعد از امنیت موضوع حاکمیت قانون 

مطرح می گردد.
در جایی که امنیت هم باشد و حاکمیت قانون هم، آن جاست 
که می شود راجع به انکشاف و توسعه دقیق فکر کرد و موارد 
ظرفیت ها، سپردن کارها به اهل کار و چگونه گی استفاده از 
منابع طبیعی افغانستان که ممِد انکشاف در بخش های دیگر 
می  تواند باشد را در نظر گرفت. برنامۀ ما در روزهای کمپاین 

به دست رسی دوستان قرار خواهند گرفت.
نام  زیرِ  مسعود  ولی  احمد  آقای  طرف  از  طرحی  اخیراً 
آجندای ملی مطرح شده است. در این طرح، بحث دولت 
وحدت ملی با یک سلسله ویژه گی هایش مطرح گردیده 
است و قرار بر این  است که در فراینِد انتخابات یک دولت 
وحدت ملی به وجود آید؛ نگاه شما به این طرح چیست؟
تقریباً از یک  و دو ماه بدین سو روی همین قضیه فکر می کنم، 
به بعضی دوستان هم این موضوع را مطرح کرده ام. با داکتر 
صاحب  داکتر  غنی،  اشرف  صاحب  داکتر  عبداهلل،  صاحب 
زلمی رسول، آقای قیوم کرزی، با عبدالرحیم وردک و اکثر 
از  آینده ها  افغانستان در  باید  دوستان و کاندیدای دیگر که 
ایجاب  ما  ملِک  باشد، وضعیت  کنار  کشمکش های سیاسی 
بیایید  که  برای شان گفته ام  کنند.  کار  تا همه یک جا  می کند 
روی این فکر کنیم تا ادارۀ آینده را چطور مشترک بسازیم؛ 
روی یک سلسله اصول و خط مش مشخص توافق کنیم تا 
همه ادارۀ آینده را از خود بدانند، در این جا تنها مسألۀ تعیین 

زعامت است که روی آن تصرف کرده نمی توانیم.
در آینده هم در نظر داریم تا این دوستان را یک بار دیگر هم 

دعوت کنیم و این موضوع را با آن ها شریک سازیم.
شما  جانب  از  که  است  ملی«  »اجماع  برنامۀ  همان  این 

مطرح شده بود؟
آن برنامه بسیار جامع تر و شامل تر بود، ایکاش پیش روی آن 

برنامه مشکالتی پیدا نمی شد. آن را من بسیار ترجیح می دادم 
نسبت بر این که روی انتخابات ریاست جمهوری فکر کنم.

آن برنامه تمام این موارد را در آغوش خود می گرفت و آسان 
می ساخت؛ الکن قسمت نبود، در عرض راه به یک نوع رکود 
مواجه شد، اما این سخنان هم تقریباً به آن نزدیک است؛ یعنی 

همان مأمول و هدف را تا حدی برآورده می سازد.
طرح وحدت ملی یی که من اشاره کردم، تقریبًا از دو سال 
از  دارد.  کار جریان  آن  به صورت جدی روی  بدین سو 
بسیار جدی گرفته شده  این موضوع  ماه بدین طرف،  سه 
است و شماری از نامزدان با طرح آجندای ملی که یکی 
از عناصر آن دولت وحدت ملی است، موافق هستند؛ شما 

دقیق با این طرح، در تماس هستید یا خیر؟
برادرِ  با من تا حاال مطرح نشده است. یک بار سال گذشته 
ما احمد ولی مسعود، در نشستی که باهم داشتیم، روی آن 
صحبت می کرد، باز من هم در همان وقت موضوع اجماع ملی 
را همراه شان مطرح کردم و گفتم که من هم روی همین طور 
یک برنامه کار کرده ام؛ دیدم که خطوط اساسی باهم بسیار 
نزدیک بود و آن قدر تفاوتی نداشت؛ اما حاال [طرح آجندای 
ملی] همراهِ من مطرح نشده است، قراری که پیشتر هم گفتم، 

روی این موضوع با اکثر کاندیدان صحبت کرده ایم.
فعاًل کشمکش میان آقای کرزی و اوباما بر سر امضای سند 
امنیتی با امریکا جریان دارد؛ نگاه شما به این سند چیست؟
لویه  بود،  ملت خواسته شده  نماینده گان  می کنم چون  فکر 
جرگۀ مشورتی به نماینده گی از ملت آمد و روی این موضوع 
طی چند روز بحث کردند و باالخره مشورۀ خود را اعالن 
کردند. حاال برای ما منحیث افراد، مجال صحبت کردِن مجدد 
نیست؛ ما افراد این ملت هستیم و نماینده گان ملت در این 

مورد مشورۀ خود را داده اند.
الفاظ  تندترین  با  طالبان  اعمال  مقابل  در  بارها  شما 
ناحیه  این  از  مسلمًا  و  گفتید  و سخن  کردید  ایستاده گی 
تهدیدهایی هم متوجه شما بوده است؛ اگر بگویید که ادامۀ 
این تهدیدها باالی شما چگونه است و تازه ترین شناختی 

را که شما از گروه طالبان به دست آروده اید، چیست؟
کرده ایم،  انتخاب  ما  که  را  راهی  این  نیست.  تازه  تهدیدها 
راهِ افغانستان مستقل، آزاد و نظام اسالمی و دینی است؛ این 
راه پُرخار و پُر تهدید است. در طول این راه با نشیب ها و 
فرازهای زیادی روبرو شده ایم، از یک زندان به زندان دیگر، 
از یک کوه به کوه دیگر و از یک دره به درۀ دیگر؛ این ها 
مشخصات راه ما بوده است که تا حال آمده ایم. تهدیداتی که 
همیشه وجود داشته شکل طبیعی را گرفته و جز زنده گی ما 
منحیث  تنها  نمی کنیم،  فکر  رویش  زیاد  آن قدر  است،  شده 
وجیبۀ دینی تا حدی که برای ما ممکن است، ترتیبات امنیتی 
و  مرگ  که  هستیم  معتقد  این  به  الکن  می گیریم؛  را  خود 
زنده گی به دست خدا است و این فیصله را خداوند در مورد 
هر کس کرده است. همین راه ما است و در آن روان هستیم، 

خیر و سعادت خود را در همین راه دیده ایم. 
فرد  و  شخص  کدام  با  من  بگویم،  باید  طالبان  مورد  در 
معین دشمنی ندارم؛ الکن عمل همین یک مجموعه، نظر و 
وابسته گی شان که از کجا نشأت کرده و به کجا روان هستند، 
همین چیزها انسان را وادار می سازد تا در برابِرشان موقفی را 

که انصاف و عدالت ایجاب می کند، باید گرفته شود.
ایکاش گروه طالبان روی افغانستان دقیق فکر می کردند، در 
و  می کردند  فکر  اسالم  مبادی  و  اصول  ارزش ها،  روشنایی 
تصمیم خود را می گرفتند؛ با وجودی که مسلمان هستند و 
در خانواده های مسلمانان پیدا شده اند و بزرگ شده اند؛ الکن 
از آن برائت دارد و  انجام می دهند که اسالم  کارهایی را که 
کارهای شان در مخالفت با ارشادات اسالم قرار دارد. مردمان 
بی گناه را کشتند و آزار دادند، همین کارهای ناشایسته یی را 
که انجام می دهند، مخالف ارزش های اسالمی و انسانی است.
یک  که  نرسانده اند  اثبات  به  این ها  حال  تا  دیگر،  از طرف 
است  بیرون  از  این ها  نشأت  چون  هستند؛  افغانی  تحریک 
توجیه  و  مشوره  با  می دهند،  انجام  که  را  کاری  حال  تا  و 
به همان نسبت کدام شدت موقف هم که  بیرونی ها است؛ 
داریم در نتیجۀ همین حاالت و اوضاعی است که برای تان 

تشریح کردم.
باید  این ها  است،  همین  طالبان  برای  من  توصیۀ  هم  حاال 
منحیث مسلمان ها و افغان ها هم در مورد دین و هم در مورد 
کشور خود مستقالنه و بدور از تأثیر و اشارات بیگانه گان و 
را سنجش  ملک خود  منافع  و  مصالح  کنند،  فکر  بیرونی ها 

کنند.
تا هنوز با کدام نامزدی صحبت کرده اید که آن ها به نفع 
شما کنار بروند و یا در نهایت شما ترجیح بدهید تا در دورِ 

اول و یا دوم با آن ها باشید؟
هرکدام  البته  نکرده ایم؛  صحبت  مشخصات  چنین  با  نخیر، 
کاندیداها برنامه و تصمیم مشخصی دارند، ما مزاحم تصمیم، 
فکر و اندیشۀ شان نمی شویم، آن ها هم برنامۀ خود را معرفی 
می کنند و ماهم. بگذارید ملت تصمیم خود را بگیرد. اگر یک 
انتخابات عادالنه و شفاف صورت بگیرد، ما به تصمیم ملت 

سر می نهیم.
 نگاه شما به آزادی های فردی و آزادی بیان چیست؟

به تمام معنی به آزادی  بیان و آزادی فردی هم معتقد و هم 
متعهد هستم؛ به شرطی که در چارچوب ارزش های اسالمی 

و انسانی باشد.
ما  اختیار  در  که  وقتی  از  استاد  جناب  تشکر  زیاد  بسیار 

گذاشتید!
تشکر از شما هم!
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استاد سیاف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با نظری پریانی:     

در فکر رقابت با کسی نیستم!



ایاالت متحده امریکا تمامی شرایط رییس جمهور کرزی در رابطه با 
امضای پیمان امنیتی را پذیرفته است.

مقامات محلی در هرات به نقل از معاون سفیر امریکا در افغانستان 
گفته اند که این کشور به تمامی خواسته های مردم و دولت افغانستان 

پایبند خواهد بود و تمامی وعده های خود را عملی می کند.
خبرگزاری  با  گفت وگویی  در  هرات  والی  وحیدی،  اهلل  سیدفضل 
امریکا  متحدۀ  ایاالت  سفیر  معاون  کینلی،  مک   " گفت:  جمهور 
تمامی  پذیرفتن  از  هرات  والیت  به  خود  سفر  در  افغانستان  در 
خواسته های رییس جمهور کرزی، در رابطه با امضای پیمان امنیتی 

با این کشور، خبر داده است".
به گفتۀ وی، آنان پذیرفته اند که پس از این در راستای به وجود 
آمدن صلح در افغانستان و عدم ورود غیرقانونی نیروهای خارجی 
آنجا که رضایت دولت و مردم  تا  به خانه ها تالش خواهند کرد؛ 

افغانستان به وجود بیاید.

از  امریکا  سفارت  مقامات  که  گفت  همچنین  وحیدی  آقای 
عملی شدن برنامه های بنیادی در افغانستان استقبال می کند و در این 

راستا نهایت همکاری را انجام خواهد داد.
آغاز  جمله  از  شرط  چندین  این،  از  پیش  کرزی،  جمهور  رییس 
رسمی برنامه ی صلح و عدم حمالت زمینی و یا هوایی نیروهای 

امریکایی به خانه های مردم، مطرح کرده بود.
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ریبری:
 دیگر باید چکار می کردم تا مرد سال شوم؟

رونالدو با اعالم این که دوست دارد 
فوتبال  طالی  »توپ  نیز  آینده  سال 
جهان« را به دست آورد می گوید به 
این خاطر که خیلی احساساتی است 

دریافت  هنگام  در  را  احساسش  جلوی  نتوانسته 
»توپ طالی فوتبال جهان« بگیرد.

برای  شد  موفق  دوشنبه  شب  رونالدو  کریستیانو 
دومین بار توپ فوتبال جهان را به دست آورد و به 
عنوان بهترین بازیکن فوتبال جهان در سال 2013 

انتخاب شود.
میکسدزون  در  دریافت توپ طال  از  رونالدو پس 
گفت:  جهان  فوتبال  برترین های  انتخاب  مراسم 
سر  پشت  را  نشدنی  فراموش  بسیار  شبی  امشب 
توپ  دریافت  از  را  احساسم  نمی توانم  گذاشتم. 
بود.  من  برای  خاصی  بسیار  لحظه  کنم.  بیان  طال 
می خواهم از هم تیمی هایم در رئال مادرید و تیم 
آنها  کمک  بدون  که  چرا  کنم،  تشکر  پرتغال  ملی 
نمی توانستم به این عنوان دست پیدا کنم. هم من 

و هم ریبری شایسته دریافت »توپ طال« بودیم.
سال  در  را  خوبی  سال  گفت:  ادامه  در  رونالدو 
آینده  سال  می خواهم  گذاشتم.  سر  پشت   2013

فوتبال  بار دیگر توپ  بتوانم  با عملکرد خوبم  نیز 
به  را  طال  توپ  این  بیاورم.  دست  به  را  جهان 
که  زیدان  الدین  زین  همسرم،  فرزندم،  خانواده ام، 
در اینجا همراه من بود و اوزه بیو فقید تقدیم کنم. 
هم چنین می دانم که خیلی از پرتغالی ها از انتخاب 
خوشحال  جهان«  فوتبال  سال  »مرد  عنوان  به  من 
نیز  آنها  به  را  عنوان  این  خاطر  همین  به  و  شدند 
همیشه  که  مادرم  از  باید  هم چنین  می کنم.  تقدیم 
مرد  عنوان  به  انتخابم  هنگام  در  و  بود  کنارم  در 

سال گریه کرد تشکر کنم. من بسیار 
آدم احساساتی هستم و در آن لحظه 
نتوانستم خودم را کنترل کنم. در کل 
این ها می تواند انگیزه خوبی برای من 
فردی  جایزه  یک  توپ طال  باشد.   2014 سال  در 
است و من دوست دارم که در سال 2013 جوایز 
گروهی مهمی همراه باشگاهم رئال مادرید کسب 
در جام جهانی 2014  پرتغال  همراه  بتوانم  و  کنم 

برزیل موفق باشم.
ستاره رئال مادرید در پایان درباره رابطه اش با لیونل 
مسی گفت: من رابطه حرفه ای با لیونل مسی دارم 
و همیشه به عنوان یک بازیکن او را ستایش کرده ام 
بازیکنان  بهترین  از  او که یکی  با  و خوشحالم که 
فوتبال جهان است رقابت می کنم. باز هم امیدوارم 
دیگر  بار  یک  و  باشم  اینجا  بتوانم  آینده  سال  که 

»توپ طالی فوتبال جهان« را به دست آورم.
در  که  زمانی   ،2008 سال  در  رونالدو  کریستیانو 
عنوان  به  شد  موفق  می کرد  بازی  منچستریونایتد 
از  اما پس  انتخاب شود،  فوتبال جهان«  »مرد سال 
آن لیونل مسی چهار بار پی در پی »مرد سال فوتبال 

جهان« انتخاب شد.

عنوان  به  نشدن  برنده  از  ریبری  فرانک 
ناراحتی  اظهار  جهان  فوتبال  سال  مرد 

کرد.
در  اروپا  بازیکن  برترین  ریبری  فرانک 
برترین  انتخاب  مراسم  در  گذشته  فصل 
بازیکنان جهان پس از کریستیانو رونالدو 
و لیونل مسی در رده سوم ایستاد. او شب 
عنوان  به  نشدن  انتخاب  از  پس  دوشنبه 
مرد سال فوتبال جهان صحبتی با رسانه ها 
نکرد اما امروز ترجیح داد تا در گفتگو با 
روزنامه »بیلد« آلمان سکوتش را بشکند.

روزنامه  با  گفتگو  در  ریبری  فرانک 
عنوان  به  نشدنش  انتخاب  درباره  بیلد 
چه   دیگر  گفت:  جهان  بازیکن  برترین 
مرد سال  عنوان  به  تا  باید می کردم  کار 
در  من  شدم.  می  انتخاب  جهان  فوتبال 
همه  به  بایرن مونیخ  همراه   2013 سال 
چرا  نمی دانم  اما  یافتم.  دست  افتخارات 

به عنوان مرد سال انتخاب نشدم.
مراسم  در  شدنش  سوم  درباره  ریبری 

شده  دوم  نیست  مهم  گفت:   طال  توپ 
خود خواهی  انسان  من  سوم.  یا  باشم 
هدف  عنوان  این  به  رسیدن  و  نیستم 
دیگر  یکبار  که  دارم  دوست  نیست.  من 
موجود  افتخارات  همه  به  بایرن مونیخ  با 
دست یابیم و بتوانم در سال 2014 همراه 
فرانسه در جام جهانی عملکرد خوبی از 
خود نشان دهم. این برای من مهم است. 
البته بردن توپ طالی فوتبال اتفاق خوبی 
که  ندارد  اشکال  شود.اما  می  محسوب 
کنار  در  حضور  نرسیدم.  عنوان  این  به 
من  برای  مراسم  این  در  بایرن  بازیکنان 
افتخار بود. خوشحالم که بحث توپ طال 
تمرکز  با  توانم  می  اکنون  از  و  تمام شد 
باال خودم را برای درخشش با بایرن مونیخ 

آماده کنم.
فراک ریبری دوشنبه شب در مراسم توپ 
کریستیانو  از  پس  جهان  فوتبال  طالی 
رونالدو و لیونل مسی در رده سوم ایستاد.

ورزش
رونالدو: 

گریۀ مادرم را که دیدم نتوانستم خودم را کنترل کنم

آنچه را دیپلوماسی...
دست  که  است  گفته  فیفا  اند.  داده  قرار 
همه  در  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  آوردهای 

بازی هایش نمایان است.
فیفا با اهدای جایزه بازی منصفانه از برخوردها 
های  فدراسیون  ورزشی  روش های خوب  و 
به  جایزه  این  می کند.  تقدیر  خود  عضو 
فوتبالیست ها، تیم های فوتبال، فدراسیون ها 

و انجمن های فوتبال داده می شود.
قابل  آورد  دست  پی  در  که  است  گفته  فیفا 
پایه،  فوتبال  سطح  در  ساله  یک  مالحظه 
ایجاد ساختارها برای توسعه بیشتر فوتبال در 
سراسر کشور و پرورش یک لیگ مسلکی با 
وجود مشکالت چند دهه یی ناشی از جنگ، 
 2013 سال  منصفانه  بازی  جایزه  افغانستان 

فیفا را به دست آورد.
نیز  نکته  این  به  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
برجسته  مرحله  یک  که  است  کرده  اشاره 
میزبانی   2013 سال  در  افغانستان  فوتبال  در 
و  افغانستان  میان  دوستانه  بین المللی  مسابقه 
افغانستان  بود.  پاکستان  اش  همسایه  کشور 
در این مسابقه سه در مقابل صفر بر پاکستان 

مغلوب شد.
تیم ملی فوتبال افغانستان در چند سال اخیر 
رشد خوبی داشته است و در مسابقات جام 
ملت های جنوب آسیا در سال 2013 به مقام 
قهرمانی رسید. هرچند فدراسیون بین المللی 

افغانستان  فوتبال  پیشرفت های  از  فوتبال 
ستایش کرده است، اما وزرشکاران افغانستان 

هنوز از کمبود امکانات شاکی اند.
خبر خوش 2014

رییس جمهور کرزی نیز اعطای جایزۀ »بازی 
از  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  به  منصفانه« 
را  فوتبال)فیفا(  بین المللی  فدراسیون  سوی 
به مردم افغانستان تبریک گفت و آن را خبر 

خوِش آغاز سال 2014 دانست.
رییس جمهور خاطر نشان کرد که برخالف 
تبلیغات نادرست در مورد سال 2014 میالدی، 
افغانستان این سال را با خبر خوش دریافت 

این جایزه معتبر بین المللی آغاز کرد.
که  کرد  امیدواری  اظهار  کرزی  حامد 
افغانستان بتواند در سال جاری و پس از آن 
در  بیشتری  دست آوردهای  و  موفقیت ها  به 

عرصه های مختلف نایل گردد.
استقبال بی نظیر در شبکه های اجتماعی

شهروندان کشور از به دست آوردن این مدال 
ارزشمند به شدت ابراز خرسندی کرده و آن 

را مایۀ امید برای افغانستان خواندند.
در والیت هرات ده هاتن طی یک گردهمایی 

این افتخار بزرگ را جشن گرفتند.
در صفحات اجتماعی فیسبوک نیز هزاران تن 
از شهروندان کشور به خاطر به دست آوردن 
این مدال ارزشمند از سوی فیفا، شادی برپا 

کردند.

به مأموریت مان در...
و  نداشت  باور  افغانستان  جنگ  در  خود  استراتژی 
این جنگ را جنگ خود نمی دانست. او همچنان گفته 
است که اوباما از حامد کرزی رییس جمهور افغانستان 

خوشش نمی آمد.
اوباما روز دوشنبه در نخستین اظهارات اش در مورد 
اوست  وظیفه  این  گفت  گیتس،  رابرت  انتقادهای 
خارجی  ماموریت  به  را  کشورش  افراد  وقتی  تا 
امریکا  متحده  ایاالت  نظامی  تاکتیک های  می فرستد، 
از درست بودن  پیوسته مورد پرسش قرار دهد و  را 

جزئیات آن اطمینان حاصل نماید.
از  ستایش  با  خاطرات اش  کتاب  در  گیتس  رابرت 
مسایل  در  اوباما  عقالنی  رویکرد  و  کاری  درست 
نسبت  اوباما  جمهور  رییس  که  است  نوشته  دولتی، 
به سلف اش جورج دبلیو بوش، دلگرمی کمتری به 

تعهدات نظامی داشته است.
اما اوباما گفت که همواره به ماموریت ایاالت متحده 
این  »مهمتر  است:  داشته  باور  افغانستان  در  امریکا 
در دشوارترین  آنها  کارهای  و  ما  به سربازان  من  که 
وضعیت های قابل تصور اعتماد تزلزل ناپذیری داشته 
نرسیده  پایان  به  هنوز  کار  این  »و  افزود:  اوباما  ام«. 

است«.
 30 نیروی  افزایش   2009 سال  دسمبر  ماه  در  اوباما 
هزار نفری در افغانستان را اعالم کرد تا مانع تحرک 

دوباره طالبان شده، القاعده را درهم بشکند و نیروهای 
اردوی ملی افغانستان را آموزش دهد.

رابرت گیتس در دوره نخست ریاست جمهوری بارک 
جورج  جمهوری  ریاست  زمان  در  همچنان  و  اوباما 
دبلیو بوش به عنوان وزیر دفاع کار کرده بود. اوباما 
گفت که گیتس »کار فوق العاده« انجام می داد و با او 

دوست خوبی بوده است.
دوشنبه  روز  امریکا  متحده  ایاالت  پیشین  دفاع  وزیر 
بارک  از  انتقادهایش  تا  کرد  تالش  مصاحبه  یک  در 
این  »واقعیت  گفت:  گیتس  بسازد.  مالیمتر  را  اوباما 
ما  داشتیم.  بسیار خوب  روابط شخصی  ما  که  است 
آزادانه در مورد اختالف های مان صحبت می کردیم. 
او همیشه با من مهربان بود و اعتماد و اطمینان زیادی 

به من می داد«.
زمانی  و  است  امریکایی  سرباز  کهنه  یک  که  گیتس 
را  )سیا(  امریکا  مرکزی  استخبارات  سازمان  ریاست 
اعضای  باقی  و  اوباما  میان  داشته است،  به عهده  نیز 

کاخ سفید تمایز قایل شده است.
هرچند انتقاد گیتس از اوباما با ستایش و احترام همراه 
بایدن،  از جو  پرده اش  بی  انتقادهای  از  او  اما  است، 
سفید  کاخ  کارمندان  دیگر  و  جمهور  رییس  معاون 
با  او در رادیوی سراسری ملی  عذرخواهی نمی کند. 
متحده  ایاالت  ملی  امنیت  کارمندان شورای  به  اشاره 
امریکا گفت: »من جنگ های زیادی با آن مردم داشتم«.

تالش می کنیم انتخاباتی...
و  ریاست جمهوري  انتخابات  بر  نظارت  براي  اروپا 
شوراهاي والیتی افغانستان را که 5 اپریل آینده )2014( 
این  اعضاي  مي شود  گفته  کند.  فراهم  مي شود  برگزار 
انتخاباتي،  نامزدان  با  نیز  هیأت مالقات هاي جداگانه یي 

به  رسیده گي  کمیسیون  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
خواهند  مدني  جامعه  نماینده گان  و  انتخاباتي  شکایات 
به  سفر  با  دارد  قصد  همچنین  هیأت  این  داشت. 
والیت هاي قندهار، هرات، بلخ و ننگرهار اوضاع را در 

زمینه برگزاري انتخابات بررسي کند.

جـنایت کاران را آزاد... 
به اعالمیه جهانی حقوق بشر، آن هایی که مردم افغانستان را 
با راه اندازی حمالت انتحاری و ماین گذاری می کشند، بدون 

محاکمه آزاد می شوند.
خانم جواد گفت: »ادامه رهایی زندانیانی که متهم به جنایات 
ملی  امنیت  علیه  اقدام  هم  یا  و  بشری  جنایات ضد  جنگی، 
هستند، در یک روند سیاسی و بدون روش های قانونی خالف 
قانون است. همچنین گماشتن کسانی که متهم به نقض حقوق 
بشر هستند، نمونه های روشنی از نادیده گرفتن قانون و حقوق 

بشر از سوی دولت افغانستان است«.
اما حکومت رییس جمهور کرزی همواره تاکید کرده است که 
شماری از زندانیان بدون این که جرم و گناهی داشته باشند 
از سوی نیروهای خارجی در زندان بگرام نگهداری شده اند.
زندان بگرام پس از کشمکش های زیاد از نیروهای امریکایی 

به نیروهای افغان واگذار شد.
ایاالت متحده امریکا نیز در مورد آزادی 88 زندانی که به باور 

آن ها خطرناک هستند، هشدار داده است.
گزارش ترسیم منازعه نشر شود

این نهادها تاکید کردند که گزارش ترسیم منازعه که از سوی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده باید از سوی 

حکومت نشر شود.
آزریون متین از فعاالن مدنی در این کنفرانس گفت: »ترسیم 
منازعه را باید نشر کنید. اگر امروز نشر کنید فردا هیچ کس 
دیگری جرات نمی کند که دست به جنایات ضد بشری بزند.«
زمان  در  بشری  ضد  جنایت های  منازعه،  ترسیم  گزارش 
حکومت های کمونیستی، مجاهدین و طالبان را مستند کرده 
است. فعاالن مدنی می گویند حکومت افغانستان به دلیل این 
که نام شماری از فرماندهان در این گزارش موجود می باشد 

از نشر آن خودداری می کند.

والی هرات به نقل از یک مقام امریکایی:

امریکا شرایط رییس جمهور کرزی را پذیرفته است

»بیل گیتس محبوبترین فرد جهان است«
براساس یک نظرخواهی گسترده در کشورهای گوناگون، 
بیل گیتس، بنیانگذار شرکت معروف مایکروسافت و به 
قولی ثروتمندترین مرد جهان، محبوب ترین فرد جهان 

نیز شناخته شد.
نتایج  گزارشی،  در  دوشنبه،  روز  لندن،  تایمز  روزنامه 
این نظرخواهی را منتشر کرد و طی آن اعالم داشت که 

بعداز بیل گیتس، باراک اوباما رییس جمهوری امریکا، 
در ردیف دوم محبوب ترین رهبران جهان قرار دارد.

فقرزدایی  به خاطر  را  سرمایه اش  از  بخشی  گیتس  بیل 
به کشورهای آفریقایی و آسیایی اختصاص داده است.

نیازمندی های  و  کرده  دیدن  این کشورها  از  او همواره 
کشورهای فقیر را بررسی نموده است.
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انتخابات ریاست  برگه های رای دهی  بسته های  نخستین 
کابل  به  دبی  از  افغانستان  جمهوری و شوراهای والیتی 

رسید.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد 
برگه های  از  درصد  بیست  امروز  که  می گوید  افغانستان 

رای دهی و برگه های نتایج به کابل رسیده است.
او گفت که قرار است هشتاد درصد دیگر این برگه ها تا 
تاریخ 25 جدی به دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات 

در کابل انتقال داده شود.
برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چهارده میلیون 
این  والیتی  شوراهای  انتخابات  برای  و  دهی  رای  برگه 
کشور نیز چهارده میلیون برگه رای دهی چاپ شده است.

این برگه های رای دهی در دبی چاپ شده است.
آقای نور می گوید که برای چاپ این برگه ها داوطلبی از سوی 
برنامه توسعه یی سازمان ملل متحد راه اندازی شده بود و در 

نتیجه شرکتی که اکنون برگه ها را چاپ کرده، انتخاب شد.
او افزود که که این برگه ها بسیار حساس بودند و آنها برای 
حفاظت بهتر از آنها ترجیح دادند این برگه ها در دبی چاپ 

شود.
همچنان وی گفت که این برگه ها باید در مدت بیست تا 25 
روز چاپ می شد و این موضوع نیز در انتخاب محل چاپ 

برگه ها اثرگذار بوده است.
این برگه ها معلومات  آقای نور در مورد میزان بودجه چاپ 
اعالم  بصورت عمومی  بعدا  انتخابات  و گفت مصارف  نداد 

خواهد شد.
اما مقامات کمیسیون مستقل انتخابات تخمین زده اند که در 

دالر  میلیون   130 حدود  افغانستان   1393 انتخابات  مجموع 
مصرف داشته باشد.

انتقال مواد از مرکز به والیات
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که آنها برنامه 
برگزاری  از  قبل  روز  بیست  را  انتخاباتی  مواد  که  دارند 
انتخابات به مراکز والیات و یک هفته قبل از آن به ولسوالی ها 

و روستاها انتقال دهند.
والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 

افغانستان به تاریخ شانزدهم حمل/فروردین برگزار شود.
این در حالی است که نهادهای امنیتی افغانستان اعالم کردند 
که بررسی اولیه آنها نشان می دهد که از 6 هزار و 845 مرکز 
انتخابات  روز  در  رای دهی  مرکز   400 از  بیش  رای دهی، 

ریاست جمهوری به دلیل تهدید امنیتی بسته خواهند بود.

انتقال برگه های رأی دهی 
انتخابات از دبی به کابل آغاز شد
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