
تعهد  زير سؤال بردن  که  گفت  پاکستان  ريیس جمهوري 
و خارج  داخل  در  تروريسم  با  مبارزه  دربارۀ  اين کشور 

پاکستان، عادالنه نیست.
حسین،  ممنون  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به   

متهم شدن  از  پس  دوشنبه  روز  پاکستان  ريیس جمهوري 
افغانستان  سوي  از  کشور  اين  استخباراتی  سازمان های 
به رستوراني در کابل،  به دست داشتن در حملۀ مرگبار 
در  ثبات  و  صلح  برقراري  خواستار  پاکستان  افزود: 

افغانستان است.
 ممنون حسین همچنین گفت که پاکستان همواره در زمینه 

مقابله با تروريسم از افغانستان حمايت مي کند.
ممنون حسین در زمان رونمايی از اثری در باره افغانستان 

گفت: کشورش به شدت با تروريسم مخالف است .
بر اساس بیانیه يی که دفتر رياست جمهوری پاکستان منتشر 
کرد، حسین گفت :»گاهی، پايبندی ما به صلح مورد ترديد 

افغانستان،  جز  به  که  است  اين  واقعیت   . می گیرد  قرار 
بیشترين هزينه  تنها کشوری در جهان است که  پاکستان 

تروريسم را پرداخته است.«
وی افزود:»پاکستان خواستار افغانستانی توام با آرامش، با 
ثبات و متحد است. ما تکرار کرده ايم که راه حل مناقشه 

افغانستان در داخل اين کشور وجود دارد.«
نیز  پاکستان  امور خارجه  وزارت  اسلم سخنگوی  تسنیم 
خاطر  و  اند  نبرده  پاکستان  از  اسمی  افغان ها  کرد  تاکید 
کار  ملل  سازمان  برای  که  پاکستانی  زن  يک  کرد  نشان 

می کرد در حمله روز جمعه کشته شد.

که  است  درحالي  پاکستان  ريیس جمهوري  اظهارات   
کرزي،  حامد  رياست  به  افغانستان  ملي  امنیت  شوراي 
استخبارات خارجي را به دست داشتن در حمله اخیر به 

رستوراني در کابل متهم کرد.
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فکر کن، افکارت را منظم نما، يک رويۀ ثابت پیش گیر، به سوی هدف رو.
پوشه

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سخنگویریاستجمهوری:

طالبان و امریکا را مقایسه نکنید!

معظم ملک، مسوول امور بشری، امنیت و مالی در مناطق جنگی اداره 
توسعه يی بین المللی بريتانیا در کابل گفت حتی اگر نیروهای خارجی 
افغانستان را ترک کنند، بريتانیا باز هم به کمک هايش به اين کشور ادامه 

خواهد داد.
آقای ملک در ديداری با خبرنگاران در سفارت بريتانیا در کابل شرکت 
کرده بود، گفت موافقتنامه امنیتی کابل و واشنگتن برای آينده افغانستان 
با اهمیت است اما امضا شدن يا نشدن آن، روی ادامه روند کمک های 

بريتانیا به افغانستان اثری نخواهد داشت.
بینی ما اين  افغانستان وجود دارد و پیش  او گفت: »ناامنی در سراسر 
امیدواريم  ما  ماند.  خواهد  باقی  ناامنی  آينده،  سال  چند  تا  که  است 
مذاکرات صورت گیرد و صلح تامین شود، موافقتنامه امنیتی با امريکا 

اگر امضا شود يا خیر، برنامه ما اين است تا به کار خود ادامه بدهیم.«
او افزود که افغانستان...                                     ادامه صفحه 6
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صفحه 6

پشتیبانی برخی نامزدان ریاست جمهوری از کنفرانس اجندای ملی

بریتانیا:
افغانستان نمی تواند تا آخر 

وابسته باشد

فعاالن حقوق زنان: دیدگاه های زنان در طرح اجندای ملی گنـجانیده شـود

طالبان اصاًل از رویداد حمله بر 
رستورانت لبنانی آگاه نبودند. 

به نام طالب این حمله راه اندازی 
شد؛ اما در عقب آن استخبارات 
خارجی قرار داشت. طالب برای 
ما صرفًا یک نام است؛ تحت این 
نام دشمن و استخبارات خارجی 

دست به حمالت تروریستی 
می زند. از نام طالبان استفاده 
می شود، حادثۀ اخیر در وزیر 
اكبرخان مثال زندة اثبات این 

ادعای ماست

رییسجمهوريپاکستانبهافغانستان:

عادالنه نیست صداقت ما را زیر سوال ببرید

احمد ولی مسعود، ارايه دهنده طرح آجندای ملی، به 
اين  چارچوب  در  رايزنی هايش  و  مشورت ها  سلسلۀ 
در  ملی  همگرايی  و  تفاهم  ايجاد  منظور  به  و  طرح 
شرايط حساس کنونی، ديدارهای جداگانه يی با شماری 

از نامزدان انتخابات رياست جمهوری داشته است.
استاد  پروفیسور  با  ديدارهايی  طی  شنبه  يک  روز  او   
احمدزی،  غنی  اشرف  داکتر  سیاف،  الرسول  عبدرب 
ارسال، روی  امین  و هدايت  عبدالرحیم وردک  جنرال 
دولت  تشکیل  و  انتخابات  کشور،  ملی  مهم  مسايل 
وحدت ملی در فرآيند انتخابات، صحبت کرد. پیش از 
اين، طرح آجندای ملی با نامزدانی چون: داکتر عبداهلل 
نشست هايی  طی  رسول  زلمی  و  کرزی  قیوم  عبداهلل، 

مطرح شده بود.
شرايط  از  عمیق  درک  با  رياست جمهوری  نامزدان 
موجود در کشور اظهار داشتند، هر برنامه يی که باعث 
وحدت، تفاهم و همگرايی گردد، مورد استقبال ماست.
ابتکار کنفرانس آجندای ملی در راستای ايجاد  آنها از 

دولت وحدت ملی اعالم حمايت کردند. 
آجندای ملی در شرايط کنونی می خواهد که نامزدان 
به  انتخابات  از  که  کند  متقاعد  را  جمهوری  رياست 

عنوان يک فرصت مناسب برای عبور کشور از بحران 
انتخابات به يک دولت  بايد در فرايند  استفاده کنند و 
وحدت ملی به گونه يی که مردم در تصمیم گیری ها 

شريک ساخته شوند، دست يابند.
در  ملی  دولت  مولفه های  از  يکی  طرح،  اين  بنیاد  بر 
کنار  در  رياست جمهوری  نهاد  تشکیل  افغانستان، 

ها  گیری  تصمیم  طريق  آن  از  که  است  ريیس جمهور 
روی مسايل کالن ملی، به گونه مشترک باشد.

از  افغانستان  برای گذار  گان  نخبه  نقش  به  اين طرح، 
بحران به مرحله ثبات و دولت ملی تاکید دارد.

از فعاالن حقوق زنان، دانشجويان و  همچنان شماری 
استادان دانشگاه...                          ادامه صفحه 6



امريکا،  با  دوجانبه  امنیتی  توافق نامۀ  امضای 
کشور  مقام های  میان  اختالف  پنهاِن  اليه های 
را روز تا روز آشکارتر می کند. عمر داوودزی 
وزير داخلۀ افغانستان پس از حملۀ مرگ بار بر 
رستورانت لبنانی ها در قلب شهر کابل که جان 
است  کرده  اعالم  گرفت،  را  تن  بیست ويک 
با  امنیتی  قرارداد  امضای  آمادۀ  افغانستان  که 
که  است  خواسته  کشور  اين  از  و  امريکاست 
کابل  به  را  هیأتی  موضوع،  اين  تسهیل  برای 

بفرستد. 
اما مواضِع امريکا در اين خصوص کاماًل آشکار 
است و گمان نمی رود که بر اساس درخواست 
افغانستان  به  را  هیأتی  اين کشور  داخله،  وزير 
اعزام کند. مقام های کاخ سفید گفته اند که بحث 
نوامبر  ماه  در  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  سر  بر 
سال گذشته پايان يافته و ديگر موضوعی برای 
مذاکره وجود ندارد. از جانب ديگر، جوبايدن 
معاون ريیس جمهوری امريکا که نظری بدبینانه 
در  کشور  اين  سربازان  حضور  به  نسبت 
کانگرس  و  ريیس جمهوری  از  دارد،  افغانستان 
در  نظامی  به حضور  که  است  خواسته  امريکا 
باقی  سربازانی  اگر  و  دهند  پايان  افغانستان 
ديپلماتیِک  مراکز  تأمین  حد  در  فقط  می مانند، 
اين کشور باشد. آقای بايدن تعداد اين سربازان 
کرده  عنوان  تن  دوهزار  حدود  در  چیزی  را 

است. 
روزهای  در  امريکايی  مقام های  سو،  ديگر  از 
اخیر به صراحت گفته اند که گزينۀ صفر آن گونه 
که مقام های افغانستان فکر می کنند، يک هشدار 
باقی  خود  قوِت  به  هنوز  و  نیست  میان تهی 
است. ولی ارگ نشینان که اين روزها مالیخولیای 
سیاسی آن ها باال گرفته، فکر می کنند که امريکا 
بیشتر از افغانستان نیازمند امضای قرارداد امنیتی 
است و به همین دلیل هیچ جای نگرانی نیست 
دهد.  ادامه  خود  هشدارهای  به  کشور  اين  که 
آن  بارها  کرزی  آقای  که  است  موضوعی  اين 
از  امريکا  که  ورزيده  تأکید  و  کرده  اعالم  را 
اما آقای کرزی  افغانستان بیرون شدنی نیست. 
مدرِک  و  سند  هیچ  خود  گفته های  اين  برای 
قانع کننده و به اصطالح محکمه پسندی در اختیار 
ندارد. شايد آقای کرزی به همان توهم سیاسِی 
دولت مردان عراقی دچار شده است که حاال به 
گفتۀ مردم، سنگ نمی يابند که بر سرشان بزنند. 
آقای کرزی در پايان مأموريِت خود می خواهد 

سنِگ تمام بگذارد و به نتايجی در سیاست های 
گنگ و غیرقابل توجیه اش دست يابد که پس 
از کنار رفتن از قدرت، به باور خودش به يک 
شود؛  بدل  افغانستان  در  ملی  درخشاِن  چهرۀ 
قدرِت جهان  بزرگ ترين  برابر  در  که  چهره يی 
ايستاده و به اصطالح از حاکمیِت ملی افغانستان 
دفاع کرده است. اما اين دفاع به چه بهايی بوده 
زده  تخمین  حتا  کرزی  آقای  را  اين  است؟! 
از  پس  که  بگويد  نمی تواند  او  نمی تواند.  هم 
)زيرا  افغانستان  در  ناتو  نظامی  مأموريت  پايان 
همکاری های  ادامۀ  ناتو  عضو  کشورهای  تمام 
منوط  را  افغانستان  با  خود  اقتصادی  و  نظامی 
به امضای توافق نامۀ امنیتی با امريکا دانسته اند( 
آيا يک  است.  انتظار کشور  در  اتفاق هايی  چه 
می يابد؟  وسعت  داخلی  جنگ های  ديگر  بار 
رسیده اند  کابل  دروازه های  تا  که  طالبانی  آيا 
آن  مناطِق  امن ترين  در  می توانند  به ساده گی  و 

نفوذ کنند، يک بار ديگر کابل را آماج حمالت 
مرگ بارِ موشکی قرار خواهند داد.

آقای کرزی نمی داند که امضای توافق نامۀ امنیتی 
يک بحث جانبی و از روی هوا و هوس نیست، 
از  افغانستان  مردم  اکثريت  که  همان گونه  بل 
آن حمايت کرده اند، اين توافق نامه از سر يک 
افغانستان  می شود.  امضا  تاريخی  مجبوريت 
سقوط  جنگی  کاماًل  وضعیت  به  اين که  برای 
که  دارد  استراتژيک  هم پیماناِن  به  نیاز  نکند، 
بتوانند حداقل وضعیت را در حالت های بحرانی 
مهار کنند. از جانب ديگر اگر گزينۀ صفر عملی 

شود، استراتژی غرب در برابر افغانستان کاماًل 
دگرگون می گردد. در صورت عملی شدن اين 
فکر  تازه  استراتژی  به  بايد  وقت  آن  گزينه، 
برای  غرب  مالی  کمک های  بحث  زيرا  کرد. 
عدم  و  دارد  قرار  اولويت  در  هنوز  افغانستان، 
سقوط کشور به دست گروه های هراس افکن، به 
عنوان تهديدی بالفعل هم چنان مطرح است. اما 
غرب که در بیش از يک دهه هزينه های کالنی 
افغانستان  در  نهادسازی  و  بازسازی  صرف  را 
کرده، در صورت عدم امضای توافق نامۀ امنیتی، 
ناگزير است که به گزينه های ديگری پناه ببرد؛ 
آن هم  افغانستان  شدن  متالشی  و  سقوط  زيرا 
منطقه يی شان  حامیان  و  بنیادگرايان  دست  به 
وارد  آن ها صدمات جبران ناپذيری  به  می تواند 
سطح  در  کشورها  اين  بدنامی  باعث  و  کند 
بین المللی گردد. از سوی ديگر، وقتی عراقی ها با 
آن همه امکانات مادی و برپايی زيرساخت های 
سیاسی و اقتصادِی خود نتوانستند بر مشکالت 
به  افغانستان  شوند،  فايق  امنیتی  چالش های  و 
طريق اولی از عهدۀ چنین مسوولتی بیرون شده 
دادن ها و حرف  با شعار  اين مسأله  نمی تواند. 
زدن های بی پايه و اساس هم قابل حل نیست. با 
حرف ها و شعارهايی از اين دست که ما »شیر 
پاس داری  خود  کشور  از  شیر  مثل  و  هستیم« 
ولی  می خوريم  »کاه  ما  اين که  يا  و  می کنیم، 
نمی توان  می داريم«،  نگه  پا  سر  را  ارتش خود 
از ورطۀ سقوط و جنگ های خونین  را  کشور 
طالبان  می بود،  چنین  اگر  بخشید.  نجات 
نمی توانستند به قلب کابل حمله کنند و در يک 
حملۀ انتحارِی مرگ بار جان 21 تن را بگیرند. 
وقتی آقای کرزی که به عنوان ريیِس شیرها از 
ارگ بیرون شده نمی تواند، آن گاه از ديگران چه 

انتظاری می تواند داشته باشد؟
از جانب ديگر، وقتی وزير داخلۀ آقای کرزی 
سخن  امريکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  از 
کرده  مشوره  ارگ  داخل  شیِر  با  آيا  می گويد، 
و يا اين که او اين سخنان را به مسوولیِت خود 
بر زبان آورده است. اين سخنان عماًل در تضاد 
با اظهارات و خواسته های ارگ قرار دارد، ولی 
آقای  آن ها  به  نسبت  چرا  که  نیست  مشخص 
کرزی هیچ واکنشی نشان نمی دهد؛ حال آن که 
وقتی سخنانی بسیار عادی از يک رسانه منتشر 
می شود، آن گاه آسمان به زمین می خورد و تمام 
نظام بسیج می شود تا منابع مالی آن را پیدا کند. 
آقای داوودزی عماًل  اظهارات  در همین حال، 
مواضع ارگ را نفی می کند و از اين اظهارات 
کرد:  ارايه  متفاوت  کاماًل  برداشِت  دو  می توان 
نخست اين که شايد آقای کرزی حاال وخامت 
آن جايی  از  و  دريافته   را  خود  سیاست های 
که  هم  شرم  روی  از  و  نمی تواند  خودش  که 

شده نمی خواهد از مواضِع آن چنان سرسختانه 
که  است  خواسته  کند،  عدول  يک باره گی  به 
پیشیِن  ريیس  را  او  موضِع  تغییر  مسوولیت 
فعلی اش  داخلۀ  رياست جمهوری و وزير  دفتر 
اختالفاِت  واقعًا  اين که  دوم  و  بگیرد؛  عهده  به 
و  آمده  وجود  به  کشور  مقام های  میان  شديد 
آقای  نامزدی  مانع  کرزی  آقای  که  آن جايی  از 
پیش  رياست جمهوری  انتخابات  در  داوودزی 
آقای داوودزی خواسته  اين وسیله  به  رو شد، 

است که از وی انتقام بگیرد.   
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احمـد عمران

سخنان داوودزی؛ 
حرف دِل کرزی و یا انتقام از او؟

 

سال 2014، نقطۀ عطفی در سیاست افغانستان شمرده می شود؛ سالی 
که با خروج کامِل نیروهای خارجی مصادف شده و در عین حال، 
مدخل دهۀ تحول نیز خوانده می شود. اما اين سال، ساِل پُرماجرا و 
پُرچالشی نیز است که از دستگاه های حکومتی گرفته تا يک شهروند 
کسبه کار، همه آيندۀ خودشان را وابسته به اتفاقات نیافتادۀ اين سال 
می دانند. از نگرانی ها و چالش هايی که ظاهراً موجی از  هراس و 
ترس را خلق کرده است، در رسانه ها زياد گفته شده و نیازی نیست 
که يک بار ديگر آن ها را مفصاًل برشمرد؛ اما می توان از مهم ترين شان 

به عنوان فکتور های اصلی نام برد.
نکتۀ اول، همانا خروج نیروهای خارجی است که بنا بر قراردادهای 
افغانستان  نیز  خارجی  نیروهای  سرباز  آخرين  سال  اين  در  قبلی، 
ارگان های  را  نیروها  اين  خالِی  جای  ظاهراً  کرد.  خواهد  ترک  را 
نقش، خوب  اين  عهدۀ  از  جايی  تا  و  کرده اند  پُر  افغانستان  امنیتی 
به در آمده اند؛ اما هنوز بی اعتمادی به نیروهای افغانستان پابرجاست 
امنیتی  نیروهای  ناکافِی  آموزِش  و  تسلیح  تجهیز،  نیز  آن  داليل  که 

افغانستان خوانده شده است.
نکتۀ ديگر، تعلل در امضای پیمان امنیتی با اياالت متحده است که به 
حیث بديل ناتوانِی نیروهای امنیتی افغانستان تصور می شود. با آن که 
جوانب امضای پیمان امنیتی با اياالت متحده، هنوز کاوش نشده و 
هنوز روشن نیست که واقعًا امضای اين پیمان چه قدر به سود مردم 
افغانستان است و چه اندازه به زيان؛ اما امضای آن از سوی شماری 
از کارشناسان سودمند خوانده شده و گفته می شود که اگر احیانًا اين 
پیمان با اياالت متحده امضا شود، تا اندازه يی از نگرانی های امنیتی 

سال 2014 کاسته خواهد شد.
با  هم زمان  که  انتخاباتی  است؛  انتخابات  مسالۀ  سوم،  نکتۀ  اما  و 
نگرانی های  است.  مطرح   2014 سال  سیاسی  و  امنیتی  نگرانی های 
عمدۀ انتخابات شامل دخالِت حکومت، تقلب و ناامنی ست که بارها 
از سوی نامزدان، مردم و نهادهای ناظر مطرح شده اند، ولی تا کنون 
اين  مرفوع کنندۀ  که  نشده  ارايه  از سوی حکومت  تضمیِن چندانی 

نگرانی ها باشد.
تنها  مطرح،  نگرانی های  میان  از  که  می رسد  نظر  به  اين همه  با  اما 
مسالۀ انتخابات سرنوشت ساز می نمايد. اگر به نیمۀ پُر مسأله دقت 
بايد  دارند.  راه حل  انتخابات  جمله  از  شده  ياد  چالش های  کنیم، 
حکومت در راستای برگزاری يک انتخابات سالم و شفاف، صادقانه 
عمل کند. اما گفته می شود که آقای کرزی میلی برای خالی کردن 
پی دست کاری  در  قبل  ماه ها  از  و  ندارد  رياست جمهوری  کرسی 
نامزد در پست  اين که او حدود شش  از جمله  انتخابات است؛  در 
رياست جمهوری را حمايت می کند و قرار است در آيندۀ نزديک پنج 

نفِر آن ها به سود يکی از کارزار انتخاباتی کنار بروند. 
با اين همه، اگر حکومت بتواند امنیت انتخابات سراسری را تأمین 
کند، نهادهای ناظر سعی در جلوگیری از دست کاری حکومت در 
و  باشند  داشته  را  نامزدان  سوی  از  جعلی  آرای  کاربرد  نیز  و  آرا 
گمارند،  دل سوز همت  و  واقعی  نامزد  يک  تشخیص  در  نیز  مردم 
که  يقین  به  و  رسید  نخواهد  جايی  به  کرزی  آقای  اين تالش های 
انتخابات موفق به در آيد. در  افغانستان می تواند از آزمون نفس گیِر 
امنیتی هم خیلی مطرح نخواهد بود  پیمان  آن زمان، مسالۀ امضای 
نخواهد  افغانستان  نیروهای خارجی، سبب عقب گرد  نیز خروج  و 
شد. زيرا جامعۀ جهانی و همسايه گان، از دولت مشروع و انتخابی 
افغانستان حمايت خواهند کرد و اين کشور را تنها نخواهند گذاشت. 
روزنۀ روشِن ديگر در اين زمینه، برگزاری برنامۀ اجندای ملی است؛ 
کابل  در  میالدی  جاری  ماه   28 تاريخ  به  است  قرار  که  برنامه يی 
نیز  و  ملی  دولت  يک  ايجاد  برای  را  نامزدان  همۀ  و  شود  برگزار 
ريفورم و اصالحات در دولت آينده فرا بخواند. اين برنامه، به دنبال 
راه هايی  است؛  افغانستان  کنونی  معضل  راه های حِل  جست وجوی 
که ما را به ثبات دايمی  رهنمون می سازد. اين برنامه از دو سال به 
اين سو، تحت نام مشخص، اجندای مدونی را تهیه ديده و پس از 
گمانه زنی ها و رای سنجی های بسیار، اکنون در پی  گردآوری نامزدان 

انتخابات است تا از آن حمايت به عمل آيد.
کنونی،  ساختارهای  در  ريفورم  ايجاد  دايمی  و  ثبات  به  رسیدن 
آقای  است.  خارج  کرزی  آقای  توانايی حکومت  از  که  کاری ست 
ولی  داده،  سر  را  پايدار  صلح  ايجاد  شعار  همواره  اگرچه  کرزی 
به گسترش  اشتباه،  و روش های  نادرست  میکانیزمِ  کاربرد  دلیل  به 
ناامنی ها کمک کرده و به جای مهار طالبان، آنان را بیشتر تحريک 
مقابِل  نقطۀ  در  کاماًل  که  مفهومی ست  نیز  اصالحات  است.  نموده 
تصمیِم  و  خیر  نیِت  اصالحات  زيرا  دارد؛  قرار  کرزی  آقای  دولت 
قوی می طلبد که دولت آقای کرزی هرگز آن را نداشته و نمی خواهد 
داشته باشد. اصالحات در يک حکومِت فاسد و آغشته به رشوت 
و اختالس به میان نمی آيد. اصالحات، ارادۀ راسخ و تیِم متخصص 
می خواهد که آقای کرزی در به وجود آوردِن آن همیشه ناکام بوده 
است. بنابراين، جلسۀ اجندای ملی می تواند نامزدان محترمِ انتخابات 
پیـروزی هر يک،  در صورت  و  راستا هماهنگ ساخته  اين  در  را 
روزنۀ ايجاد اصالحات و تحکیِم امنیت و ثبات سراسری را بگشايد 
و اين خود می تواند مايۀ امیدی باشد در کنار برگزاری يک انتخابات 
شفاف، که هر دو نیمۀ پِر سال 2014 را تشکیل می دهند؛ دقیقًا در 
برابر نیمه يی که متشکل از هراس ها، نگرانی ها، نومیدی ها، توطیه ها 

و دسايس داخلی و خارجی اند. 

نیمۀ پُِر سال 2014

از اظهاراِت آقای داوودزی می توان دو برداشِت كاماًل متفاوت ارایه كرد: 
نخست این كه شاید آقای كرزی حاال وخامت سیاست های خود را دریافته  
و از آن جایی كه خودش نمی تواند و از روی شرم هم كه شده نمی خواهد 
از مواضِع آن چنان سرسختانه به یک باره گی عدول كند، خواسته است كه 
مسوولیت تغییر موضِع او را رییس پیشیِن دفتر ریاست جمهوری و وزیر 
داخلۀ فعلی اش به عهده بگیرد؛ و دوم این كه واقعًا اختالفاِت شدید میان 
مقام های كشور به وجود آمده و از آن جایی كه آقای كرزی مانع نامزدی آقای 
داوودزی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شد، به این وسیله آقای 
داوودزی خواسته است كه از وی انتقام بگیرد  
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حمالت  به  نسبت  دوشنبه  روز  پاکستان  ريیس جمهوری 
پهپادهای امريکايی در پاکستان اظهار نگرانی کرد و گفت: اين 
حمالت جزو تدابیر ضد تروريسمی است که ناقض حاکمیت 

کشور ما بوده و تنها مشکل را پچییده تر می کند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس پاکستان، ممنون حسین، 
ريیس جمهوری پاکستان در سخنرانی خود در مراسم رونمايی 
از يک کتاب در اين کشور گفت: اين اهمیت دارد که حمالت 
پهپادهای امريکا نبايد در پاکستان رخ دهد. اين حمالت بايد 
متوقف شوند چرا که برای تالش های ضدتروريستی فعلی در 

پاکستان زيان بار هستند.
سیاسی  و  دفاعی  مقامات  آن  در  که  نشست  اين  در  وی 
پاکستان حضور داشتند، اظهار کرد: پاکستان خواهان آن است 
و  برابری  اصول  پايه  بر  تحقق صلح  و  مشارکتی سازنده  که 

شراکت با بازيگران بین المللی، ملی و منطقه ای داشته باشد.

نخست وزير کانادا در سفر به رام اهلل با ريیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین ديدار کرد.

هارپر،  استفان  عربی،   نیوز  اسکای  شبکه  گزارش  به 
نخست وزير کانادا در کنفرانس خبری مشترکی با محمود 
رام اهلل  در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  ريیس  عباس، 

حاضر شد.
از  اينکه هرگز  اعالم  با  کنفرانس  اين  محمود عباس در 
دست  قدس  پايتختی  با  فلسطین  مستقل  کشور  تشکیل 
و  کانادا  میان  روابط  از  ما  کرد:  اظهار  کشید،  نخواهد 
فلسطین خرسند هستیم و همواره درصدد آن هستیم تا 

سطح اين روابط را ارتقاء دهیم.
از  من  داشت:  عنوان  کانادا  نخست وزير  حال  همین  در 
میان  روابط  می کنم.  قدردانی  گرم  میزبانی  دلیل  به  شما 
با معاون  دو طرف گسترده تر شده است. ما در سپتامبر 
خواهان  ما  کرديم.  ديدار  خودگردان  تشکیالت  ريیس 
شود  تشکیل  فلسطینی ها  برای  کشوری  که  هستیم  اين 
که قابلیت زندگی را داشته باشد و فلسطینی ها در کنار 

اسرايیلی ها با صلح زندگی کنند.
وی گفت: ما از 20 سال قبل کمک های امنیتی و انسانی 
به فلسطینی ها ارائه داده ايم و به اين مساله ادامه می دهیم. 
کرانه  به  را  بیشتری  کانادا کمک های  که  افتخار می کنیم 
فلسطین،  آينده  برای  اقتصاد  مساله  دهد.  ارائه  باختری 
کارآفرينی و برقرای امنیت بسیار مهم است ما با مسووالن 

فلسطینی مذاکرات خوبی داشتیم.
مبنی  سوالی  به  پاسخ  در  عباس  محمود  همین حال  در 

بر اينکه آيا از کانادا رسما خواسته اند تا مجددا فلسطین 
ملل  سازمان  در  غیرعضو  ناظر  کشور  يک  عنوان  به  را 
احترام  کشورها  اراده  به  ما  گفت:  بشناسد،  رسمیت  به 
حاکمیت  دارای  و  مستقل  کشوری  کانادا  می گذاريم. 
به  دستیابی  برای  ما  نفع  به  کانادا  که  می دانیم  ما  است. 
ناظر غیر عضو در سازمان ملل رای نداد،  عنوان کشور 
اما ما به نظر آن ها احترام می گذاريم و امیدوار هستیم که 

شرايط بهتر شود.
مردم  افزود:  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  ريیس 
فلسطین به دلیل حمايت ها و کمک هايی که کانادا ارائه 

می دهد قدردان هستند.
نخست وزير کانادا نیز اظهار کرد: ما خواهان حل و فصل 
مساله فلسطین از طريق تحقق راهکار تشکیل دو کشور 
زندگی  هم  کنار  در  صلح  با  کشور  دو  اين  که  هستیم 
کنند. اين امر تنها از طريق مذاکره میان دو طرف صورت 

می گیرد.
در ادامه يکی از خبرنگاران سوالی را پیرامون اين مساله 
پرسید که صائب عريقات، مذاکره کننده ارشد تشکیالت 
که  کرده  اظهار  صلح  روند  در  فلسطین  خودگردان 
سیاست کانادا باعث ايجاد مشکلی در روند صلح شده 
است و آيا اين مساله نشان می دهد که کانادا به مشکالت 
با  فلسطینی  مسئوالن  آيا  نمی دهد.  اهمیتی  فلسطینی ها 
اين مساله موافق هستند که کانادا توجهی به فلسطینی ها 

ندارد؟
همان طور  گفت:  سوال  اين  به  پاسخ  در  عباس  محمود 

که تاکید کردم کانادا يک کشور دارای حاکمیت است و 
تصمیم خود را می گیرد. ممکن است که ديدگاهش با ما 
فرق داشته باشد اما ما تالش می کنیم تا ديدگاه ها را به هم 
نزديک تر سازيم. ما با اين مساله موافق نیستیم که کانادا 
سیاست اسرايیل را اجرا می کند بلکه کانادا سیاست خود 
را اجرايی می سازد و ما درصدد بهبود روابط از طريق 

گفت وگو و مذاکره هستیم.
در همین راستا، محمود عباس در حاشیه بیستمین دوره 
کمیته قدس که پیشتر در مراکش برگزار شد اظهار کرد: 
توسط  حاضر  حال  در  که  مذاکراتی  از  فلسطینی  طرف 
می گیرد  صورت  آمريکا  خارجه  امور  وزير  کری،  جان 
هیچ چیزی به دست نیاورده است و جان کری همچنان 

با تالش بسیار به فعالیتش ادامه می دهد.
داشت:  عنوان  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  ريیس 
طرف اسرايیلی يک مساله جديدی را مطرح کرده است 
ما  از  آنها  است.  يهود  به رسمیت شناختن کشور  آن  و 
به  يهود  کشور  يک  عنوان  با  را  اسرايیل  که  می خواهند 
رسمیت بشناسیم. ما اسرايیل را به رسمیت می شناسیم اما 

چیز بیشتری از آن را نمی پذيريم.

به  قدس  کمیته  تا  هستیم  امیدوار  ما  کرد:  تصريح  وی 
اين تالش های خود ادامه دهد اما اين حمايت ها بايد از 
جانب تمامی کشورهای عربی و اسالمی باشد چرا که ما 
و  عربی  اسالمی،  می دانیم قدس يک شهر  که  همانطور 
مسیحی است و در نتیجه بايد تمامی طرف ها در حمايت 

از آن مشارکت داشته باشند.
و  عربی  کشورهای  از  ما  داشت:  عنوان  عباس  محمود 
اسالمی می خواهیم تا توجه بیشتری به شهر قدس داشته 
قدس  به  سفر  برای  آنها  از  ما  بیايند.  قدس  به  و  باشند 
دعوت می کنیم. چرا امت عربی و يا کشورهای اسالمی به 
قدس نمی آيد؟ احتماال آنها دلیل اين اقدام خود را اينگونه 
عنوان می کنند که اين سفر نشان دهنده عادی سازی روابط 
که  چرا  نیست  درست  اين سخنان  اما  است  اسرايیل  با 

اينها سفری برای ديدار با زندانیان و نه زندانبان است.
خصوص  در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  ريیس 
بهارهای عربی تصريح کرد: بهارهای عربی باعث بی ثباتی 
تعداد بسیاری از کشورهای عربی شده و اين ناآرامی ها 
باعث شد تا توجه ها از مساله فلسطین به سمت مسائل 
اين  از  بخواهیم  آنکه  از  بیش  ما  و  معطوف شود  ديگر 
انقالب های بهار عربی نفعی ببريم بیشتر ضرر ديده ايم و 

اين انقالب ها باعث شده تا مذاکرات ما به تاخیر بیفتد.
شاهد  کشورهای  رخدادهای  از  ما  کرد:  اظهار  وی 
اين  بر  و  هستیم  دور  به  کامال  عربی  بهار  انقالب های 
ما  و  است  داخلی  مساله  يک  انقالب ها  اين  که  باوريم 
در رخدادهای سوريه مداخله نمی کنیم چرا که خود را 

طرفی در اين درگیری ها نمی بینیم.
محمود عباس در ادامه گفت: زمانی که اسرايیل اسیران 
فلسطینی را آزاد کرد اين اقدام را از سر حسن نیت انجام 

نداد بلکه مجبور به اين کار شد

رییسجمهوریپاکستان:

 حمالت پهپادها باید 
متوقف شود

رییس جمهوری اوکراین 

مذاکره با مخالفان را پذیرفت

پوتین:

 نباید ورزش با سیاست ادغام شود
سعد الحریری برای نخست 
وزیری به لبنان باز می گردد

ريیس جمهوری روسیه در مصاحبه ای حول سواالت 
درباره قوانین اعمال شده در رابطه با همجنس گرايی در 
اين کشور بار ديگر به گروهی از خبرنگاران بین المللی 
المپیک  در  تماشاچیان  و  ورزشکاران  که  داد  اطمینان 

زمستانی سوچی هیچ مشکلی نخواهند داشت.
پوتین،  والديمیر  راشاتودی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
ريیس جمهوری روسیه گفت: هیچ يک از مهمان های 

المپیک سوچی مشکلی نخواهند داشت.
به  معروفند  المپیکی ها  می گويد  پوتین  آنکه  وجود  با 
سیاسی نکردن مسائل بین المللی، اکثر سواالتی که وی 
در گفت وگويش با رسانه های بین المللی بايد پاسخگو 
بیشتر زمان مصاحبه  باشد مربوط به سیاست  است و 
يافت  اختصاص  نگرانی هايی  بردن  بین  از  به  اخیرش 
وجود  گرا  همجنس  بین المللی  تماشاگران  درباره  که 
جامعه  نمايندگان  کرد  تاکید  ديگر  بار  پوتین  دارد. 
هم جنس گرا به طور کامل در روسیه مورد استقبال قرار 

می گیرند.
در  شده  تصويب  جديد  قانون  منتقدان  گفت:  پوتین 
هرگونه  با  رابطه  در  تبلیغات  منع  با  رابطه  در  روسیه 
گرايش جنسی نامتعارف و غیر استاندارد بايد بار ديگر 
متن اين اليحه را بخوانند و متوجه يک دنیای متفاوت 
حقوق  نقض  و  می گويد  اليحه  اين  که  چیزی  میان 

همجنسگرايان شوند.
وی افزود: به نظر من اين اليحه يی را که ما تصويب 
با  مردم  و  نمی زند  ضرری  کس  هیچ  به  کرديم 
احساس  اينجا  در  نامتعارف  جنسی  گرايش های 
حقارت نمی کنند چرا که هیچ تبعیض اجتماعی، شغلی 

و حرفه ای علیه آن ها وجود ندارد.
مختلفی  جنسی  گرايش های  مردم  داد:  ادامه  پوتین 
المپیک  از تمامی ورزشکاران و مهمانان در  دارند. ما 
سوچی استقبال می کنیم. خیلی دوست دارم که ورزش 

با سیاست ادغام نشود.
وی گفت: در جريان المپیک زمستانی سوچی نیروهای 
همکاری  خود  خارجی  همتاهای  با  روسیه  امنیتی 
خواهند کرد. ما در تالشیم تا مطمئن شويم که اقدامات 
امنیتی تحمیلی نباشد و به ورزشکاران شرکت کنندگان 
نیاورد.  مهمانان و خبرنگاران فشار  بازی ها و  اين  در 
اين  تا  داريم  را  تالش  بیشترين  همزمان  طور  به  اما 

اقدامات موثر باشند.
ريیس جمهوری روسیه همچنین گفت، هزينه کلی اين 
گفته  اين  با  و  است  بوده  دالر  میلیارد   6  /  5 المپیک 
ادعاهای مربوط به 10 برابر بیشتر بودن اين هزينه را 

از بین برد.
توسط  جمعه  روز  که  اظهاراتی  در  همچنین  پوتین 
المپیک  بازی های  میزبانی  گفت:  شد،  منتشر  کرملین 
من  شخصی  طلبی های  جاه  با  ارتباطی  هیچ  سوچی 
ندارد. اين مساله مستقیما با منافع کشور و مردم روسیه 
اتحاد جماهیر شوروی  از فروپاشی  ارتباط دارد. پس 
بدبین  و  افسرده  ما  جامعه  قفقاز  در  خونین  وقايع  و 
و  جوش  و  جنب  به  را  خودمان  بايد  ما  است.  شده 
اين مساله ما  تحرک درآوريم. برای درک و احساس 
بايد پروژه های گران قیمت و بزرگ به دست بگیريم.

ويتالی کلیتچکو، از رهبران مخالفان يکشنبه برای گفت وگو با ريیس 
جمهوری اوکراين به منزل او رفت.

کیف،  در  يکشنبه  شب  و  روز  آمیز  خشونت  ها  گیری  در  پی  در 
پايتخت اوکراين، ويکتور يانوکويچ ريیس جمهوری کشور مذاکره با 

رهبران مخالفان و معترضان حامی اتحاديه اروپا را پذيرفت.
آقای يانوکويچ گفته است يک کمیسیون چند حزبی روز دوشنبه برای 

حل بحران رو به وخامت اوکراين تشکیل می شود.
رهبران مخالف دولت نیز اين موضوع را تايید کرده اند.

در درگیری های روز و شب يکشنبه میان معترضان و پلیس ده ها 
نفر مجروح شده اند.

اين درگیری ها در پی آن روی داد که هزاران معترض با ناديده گرفتن 
قانون تازه ضد اجتماعات اعتراضی، در کیف گردهم آمدند و تالش 

کردند برای اعتراض به اين قانون به سوی پارلمان بروند.
معترضان می گويند قانون جديد آزادی های اساسی آن ها را نقض 
می کند اما حزب حاکم اين انتقاد را رد کرده، می گويد قانون تازه بر 

اساس معیارهای اروپايی وضع شده است.
اجتماعات  ضد  قانون  به  نسبت  نیز  غربی  کشورهای  همه  اين  با 

اعتراضی تازه ابراز نگرانی کرده اند.
معترضان  برخی  کشید؛  خشونت  به  پولیس  و  معترضان  رويارويی 
جمله  از  خودرو  چند  و  کردند  پرتاب  پلیس  به  مولوتوف  کوکتل 

اتوبوس پلیس را آتش زدند.
نیروهای پولیس نیز برای متفرق کردن مخالفان از گاز اشک آور، آب 

پرفشار، و نارنجک های مشقی استفاده کردند.
جنبش ضد دولتی اوکراين دو ماه پیش در اعتراض به تصمیم ريیس 
جمهوری مبنی بر پا پس کشیدن از پیمانی تجاری با اتحاديه اروپا 

آغاز شد و بعد به کارزاری جهت کناره گیری او گسترش يافت.
هشدار جنگ داخلی

خبر  اوکراين  ريیس جمهوری  مطبوعاتی  دفتر  يکشنبه،  اواخر شب 
داد يک گروه کاری به رياست وزير دفاع و امنیت ملی و عضويت 
برخی مقامات دولتی تشکیل می شود و روز دوشنبه برای حل بحران 

اوکراين با نمايندگان معترضان مالقات و مذاکره خواهد کرد.
با ريیس  از رهبران مخالف دولت در پی مالقات  ويتالی کلیتچکو، 
جمهوری اوکراين در محل سکونت آقای يانوکويچ اين خبر را تايید 

کرده است.
آقای کلیتچکو، که قهرمان سابق جهان در رشته مشت زنی و رهبر 
حزب اودر است به يک شبکه تلويزيون اوکراينی گفت: »بايد از هر 

فرصتی برای حل مسالمت آمیز اين بحران استفاده کنیم.«
اين رهبر مخالفان نسبت به »سناريوی زور« هشدار داد و افزود که 

»احتمال جنگ داخلی را رد نمی کند.«
آرسنی ياتسنیوک، يک رهبر ديگر مخالفان نیز گفته ريیس جمهوری 

شخصا به او تلفن کرده که بگويد برای مذاکره حاضر است.
با اين همه مخالفان هشدار داده اند مذاکرات بايد به نتايجی واقعی 
منجر شود و صرفا فرصتی برای وقت کشی ريیس جمهوری نباشد.

معترضان خواستار استعفای دولت و برگزاری هرچه زودتر انتخابات 
رياست جمهوری اند.

سعد الحريری روز دوشنبه گفت، پیش از انتخابات پارلمانی 
اواخر سال جاری میالدی به لبنان باز می گردد و آماده است 

تا به دلیل »منفعت لبنان« با رقیبانش همکاری کند.
نخست وزير  الحريری،  سعد  لبنان،  خبرگزاری  گزارش  به 
سرنگونی  دنبال  به  میالدی   2011 سال  از  که  لبنان  سابق 
فرانسه  در  خودخواسته  تبعید  در  توسط حزب اهلل  دولتش 
از  دادگاه محاکمه چهار تن  به سر می برد، در  و عربستان 
کرده  شرکت  هلند  الهه  در  الحريری،  رفیق  ترور  متهمان 

است.
سعد الحريری به راديو »اروپا 1« گفت: من برای انتخابات 

پارلمانی به لبنان باز می گردم تا بتوانم نخست وزير شوم.
تا االن الحريری از اعالم تاريخ بازگشتش امتناع کرده است.
وی در پاسخ به اين سوال که آيا آماده همکاری با رقبايش 

است يا خیر گفت: منفعت لبنان از منافع من مهمتر است.
اسد،  بشار  که  مطمئنم  شد:  مدعی  الحريری  سعد 
رئیس جمهوری سوريه در مرگ پدرم دست داشته. آنها بايد 

بهای اين کار را بدهند!

کانادابهفلسطین:

ما در کنار شماییم



          علی رضا عزیزی

بر  است  متکی  توان،  حد  در  نوشته،  اين 
»ابهام زدايی« از مفهومی که تا آغاز پیدايش 
بشر بر اين خاک قدمت داشته و به میزان 
رشد فکری و خودآگاهی فردِی آدمیان در 
افزون تری برخوردار  از اهمیت  میان آن ها 
گرديده و به خصوص در انديشۀ معاصر به 
شکل جديدتری دنبال شده و معانی جديد 
و متفاوتی از آن مطرح گرديده است. اين 
را  آزادی  متفاوت  معانی  می کوشد  نوشته 
در  و  کاويده  امروزيان  و  گذشته گان  نزد 
تحقق  با  را  آن  ارتباط  تحلیل،  اين  بسط 
انسانیت آدمی در طول تاريخ انديشۀ بشری 
انگشت  وارده  آسیب های  بر  و  دهد  نشان 
در  که  بپردازد،  آن  بازنمايی  به  و  گذارده 
راه های جداگانه يی  اين رهیافت می کوشد 
نزد  آزادی  به وضعیت  بپیمايد: نخست  را 
در  و  می پردازد  امروزيان  و  گذشته گان 
مرحلۀ بعد، به چالش های انسان امروز در 

ارتباط با اين مفهوم خواهد پرداخت.

آزادی نزد گذشته گان
اگر به زنده گی گذشته گان نگاهی بیندازيم، 
شايد بتوانیـم بر اين نکته توافق نظر حاصل 
آن  در  آدمیان  انديشۀ  و  زنده گی  که  کنیم 
مذهب  تفوق  و  سیطره  تحت  دوران ها 
بوده است. در واقع در جهان گذشته )در 
و  رنسانس  از  پس  جديد  جهان  مقابل 
روشن گری(، کم وبیش انديشه های انتزاعی 
بر  بشری  زنده گی  فراواقعیت  بر  قايم  و 
واقعیت زنده گی او تسلط داشته اند. آدمیان 
نیروها  نفوذ  را تحت  زنده گی شان  و  خود 
را  خود  و  ديده اند  می  »مقدس«  اشیای  و 
»تکالیف«  از  تبعیت  بر  منقاد  و  موظف 
اين  دانسته و در جهان بینی شان،  مقررشده 
»آن سوی  به  پلی  و  گذر  محل  را  جهان 
بی سو« می پنداشته اند که در جايگاهی فراتر 
و  گرفته  قرار  آن ها  عقالنیت«  و  »اراده  از 
اداره  را  زنده گی شان  اساسی  تحوالت 
از  بیش  چیزی  آن ها  نزد  آزادی  می نمايد. 
آزادی  و  بیرونی  ستم  و  ظلم  از  »آزادی 
دغدغۀ  عمیق ترين  نبود.  درونی«  نفس  از 
ذهنی آن ها اين بود که از ستم و جباريت 
پادشاهان وقت، خالصی يافته و از سويی با 
تأکید بر انضباط مذهبی و يا تکیه بر زهد، 
تصوف و عرفان از »خصم درون« نیز رهايی 
يابند. هرچند که شايد بتوان چنین برداشت 
کرد که خويشتن داری، درون گرايی، قناعت 
محبوبیت  از  آن ها،  میان  در  ظلم پذيری  و 
برون گرای  انديشه های  به  نسبت  بیشتری 

سیاسی برخوردار بود.
در چنین شرايطی، عوام با گردن نهادن بر 
به  گرايش  با  و  مذهبی  شعاير  و  شريعت 
مسأله،  صورت  کردن  پاک  با  روزمره گی 
و  رها  دغدغه ها  از  را  قلب شان  و  ذهن 
خواص  و  می کردند  کسب  را  آزادی شان 

کنج رياضت های  يا  و  عبادت  در محراب 
تاريک  و  تنگ  گوشۀ  در  يا  و  طاقت فرسا 
اتاق شان با حداقل جوع و آرزو در پناه بردن 
به  ماورايی  احساسات  ادبیات و هنر و  به 
هر آن چیز که در پی اش بودند، می رسیدند 

و آزادی شان را محقق می ساختند.
زنده گی  گذشته گان  اکثر  برای  واقع  در 
و  برتر  نیروی  يک  به  تمسک  بدون 
يک  ارادۀ  در  خود  ارادۀ  ساختن  مستحیل 
شخصیت روحانی غیر قابل تصور می نمود 
و اين گرايش از اين بینش ريشه يی نشأت 
تلقین  گذشته گان  به  چنین  که  می گرفت 
چنین  آشکارا  نیز  خودشان  و  بود  شده 
عقل  بر  تکیه  با  فقط  که  بودند  پذيرفته 
بشری قادر به ادارۀ امور زنده گی فردی و 
تنها  و  نمی باشند  شخصی  سعادت  کسب 
در پناه بردن به امدادهای غیبی و الزامات 
مذهبی  »مرجعیت«  يک  سوی  از  روحانی 
را  خويش  سعادت  می توانند  که  است 
مذهبی  مرجعیت  واقع  در  نمايند.  تضمین 
کاريزماتیکی  قدرت  چنان  از  زمان  آن  در 
برای  می توانست  خود  که  بود  برخوردار 
مريدان  آزادی  و  بیافريند  غايت  پیروانش 
آن  در  خودشان(  رضايت  )به  را  خويش 

جهت محدود نمايد.
جهان  در  گذشته گان  ديگر،  سوی  از 
ساده يی زيست کرده و در هماهنگی کامل 
سر  به  خويش  فراواقعیِت  و  طبیعت  با 
»يقین« زنده گی می کردند و  با  و  می بردند 
اين در مقابل انديشۀ غالب در جهان جديد 
»بدون  می آموزند  آدمیان  که  می گیرد  قرار 
شواهد  از  بگذرانند.  را  زنده گی  يقین« 
چنین برمی آيد که برای گذشته گان فلسفۀ 
سیاسی و تأکید بر حقوق انسانی، از اهمیت 
بتوانیم  شايد  که  نبوده،  برخوردار  چندانی 
عدم گرايش آن ها )اعم از خواص و عوام( 
دلیل  چهار  موجب  به  را  مضامین  اين  به 

عمده بدانیم: 
کننده های  توجیه  و  پشتوانه ها  نخست، 
برای  پادشاهان  برخی  که  بود  معنوی يی 
می آوردند  به وجود  حکومت های خويش 
از  و هر يک حکومت خويش را سايه يی 
که  می دانستند  زمین  بر  خداوندی  ارادۀ 
بدين لحاظ شوريدن بر آن، نوعی شوريدن 

بر علیه خدا تفسیر می شد. 
عدالت  مفهوم  کلی،  طور  به  اين که  دوم 
از مفهوم آزادی در میان آن ها  بسیار بیش 
از  بود  عبارت  عدالت  و  داشت  اهمیت 
بر  شوريدن  نه  و  قانون  برابر  در  مساوات 
لحاظ  همین  به  غیرعادالنه؛  قوانین  علیه 
کل  طور  به  می رفت،  همه  بر  ظلمی  اگر 

پذيرفتنی بود. 
دلیل سوم را شايد بتوان تجربیات تاريخی 
و  پادشاهان  سقوط  و  ظهور  از  آن ها 
که  بودند  دريافته  آن ها  دانست.  سلسله ها 
بهای  به  و  بسیار  تحمل مصايب  با  هرگاه 
ريخته شدن خون های فراوان بتوانند پادشاه 

و نظامی را سرنگون نمايند، پادشاهی ديگر 
و نظامی ديگر که اگر بدتر از قبلی نباشد 
باز  و  آمد  کار خواهد  سر  بر  نیست،  بهتر 
روال به همان صورت گذشته ادامه خواهد 
يافت؛ به همین لحاظ مصلحت و عقالنیت 
تاريخی شان يک چنین گرايشات انقالبی را 
تمام  که  بود  اين  نهايت  و  نمی کرد  تأيید 
حداقل  که  می شد  اين  کوشش شان صرف 
بکوشند  پادشاه  شخص  فردی  اصالح  در 
و سعی کنند که پادشاه را متقاعد نمايند که 

عادالنه تر رفتار نمايد. 
است  تأثیری  شايد  دلیل،  چهارمین  و 
فرد  واقعی  زنده گی  بر  درون گرايی  که 
می گذارد. کسی که روزگار را با »خودش« 
می گذراند )مانند اکثر هنرمندان و شاعران 
که نخبه گان آن جوامع به شمار می آمدند(، 
رهايی  دغدغه اش  بزرگترين  يک سو  از 
گرايش  )در  است  نفسانی  تمايالت  از 
از  بهره بری  ديگر،  از سوی  و  مذهبی اش( 
آشنايی  در  فرد  که  زيبايی هايی  و  جاذبه ها 
با »خود« کشف می کند، که در هر دو رويه 
حساسیت وی نسبت به آن چه در محیط و 

جهان خارجش می گذرد، کاهش می يابد.
به هر حال، نتیجۀ منطقی تمامی اين عوامل 
در کنار يک ديگر باعث گرديد که هر چه 
نزد  آن(  امروزی  معنای  )به  آزادی  بیشتر 
هم چنان  و  بنمايد  محجورتر  گذشته گان 
بر ابعاد درونی، مذهبی و عرفانی آن تأکید 

رود.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و دوم y سه شنبه 1 دلو/بهمن y 1392 19 ربیع االول y 1435 21 جنوری 42014 www.mandegardaily.com

بخش سوم و پایانی

عوامل انگیزه ُکش در کار و 
زنده گی

نتیجۀ  تقريبًا همۀ پیشرفت های مديريتی  اقتصادی دهۀ 1۹۳0،  تا زمان بحران بزرگ 
اغلب  دوم،  جهانی  جنگ  زمان  از  بود.  تولید  فرايندهای  و  علم  فناوری،  پیشرفت 
پیشرفت های بزرگ، مديريتی و روان شناختی بوده اند. عامل ايکس بیش از هر چیز 
ديگری، دلیل موفقیِت بعضی شرکت ها و شکسِت بعضی ديگر را توضیح می دهد؛ 
اين که چرا 20 درصد شرکت های برتِر هر صنعت 80 درصد سود را از آِن خود می کنند 

و چرا نخبه ترين افراد جذِب بهترين شرکت ها می شوند.
با بررسی عوامل روانی يی که تعیین کنندۀ عمل کرد و بهره وری هستند، می توانید تفاوت 

زيادی در اثربخشی خود به عنوان مدير و توانايی تان در کسب نتايج ايجاد کنید.
مرکز فرماندهی

در واقع عامل روانی، به موضوعی بسیار ساده ختم می شود: »خودانگاره«. شايد کشف 
خودانگاره، مهم ترين پیشرفت در راستای توسعۀ تواِن بالقوۀ انسان در قرن بیستم و 

بیست ويکم باشد.
خودانگاره، ساختار اعتقادی يا سیستم ارزشی فرد است. اين تصوير از اوايل کودکی 
شکل گرفته و توسعه می يابد و مخلوطی از همۀ احساسات، تجربیات، تصمیمات، 
تحصیالت و رويدادهای زنده گی فرد تا به امروز است. خود انگاره، تفکر يک فرد 
دربارۀ خودش، احساسی که نسبت به خود دارد و نگرش او نسبت به جايگاهش در 

دنیا را تعیین می کند.
خودانگاره مانند مرکز فرماندهی ست که در هستۀ شخصیت و بهره وری قرار گرفته 
است. اين همان چیزی است که عمل کرد، رفتار و بازده فرد را هدايت می کند. همۀ 
تغییرات و پیشرفت ها در عمل کرد و رفتار بیرونی با بهبود خودانگاره آغاز می شود؛ 
به عبارت ديگر، همۀ تغییرات در دنیای بیرونی، با تغییرات در دنیای درونی فرد آغاز 

می شود.
خودانگاره و عمل کرد

خودانگاره از سه جزء تشکیل شده است: فرد آرمانی، تصوير فرد از خود و خودباوری. 
بیايید به ترتیب به آن ها بپردازيم.

فرد آرمانی تصويری موجز از هويت ايده آل فرد در زنده گی است. اين تصوير متشکل 
از اهداف، آرزوها، امیدها و ايده آل هايی است که فرد دربارۀ خودش و شخصی که 

شايد بتواند در آينده باشد، دارد.
در دنیای کار، فرد آرمانی متأثر از موارد زير است: ارزش های شرکت، سرمشق هايی 
که توسط افراد ارشد سازمان ارايه می شود و فرهنگ شرکت که کارمندان را احاطه 

کرده است.
دومین بخش خودانگاره، تصوير فرد از خودش است. اين همان تصور فرد از نوع 
نگرِش ديگران نسبت به اوست. افرادی که خود را دوست داشتنی، مطمین به نفس و 
شايسته می دانند، نسبت به افرادی که خود را در کار چندان موفق نمی دانند، تمايل 

دارند کارها را بهتر انجام دهند.
تصويری که افراد از خود دارند، به شدت متأثر از رفتار روزانۀ مردم با آن هاست. وقتی 
با مردم طوری رفتار می شود که گويی ارزش مند، مهم و محترم هستند، نگرش و تفکر 
مثبت تری نسبت به خودشان پیدا می کنند. در نتیجه، عمل کرد بهتری دارند و کار را 

بهتر انجام می دهند.
يعنی  خودباوری  است.  فرد  خودباوری  میزان  خودانگاره،  هستۀ  و  بخش  سومین 
»میزان عالقۀ شما به خودتان«. هرچه افراد در درون شان بیشتر خود را دوست داشته 
بهتری خواهند داشت و  بیرون عمل کرد  دنیای  احترام گذارند، در  به خود  باشند و 
اهداف بزرگ تری برای خود و معیارهای باالتری برای کارشان تعیین می کنند. وقتی 
افراد خودشان را دوست داشته باشند، ديگران را هم بیشتر دوست دارند و به افراد 

فوق العاده يی در تیم تبديل می شوند.
خودباوری »مرکز واکنشی« شخصیت انسان و تا حد زيادی تعیین کنندۀ سطح انرژی، 

اشتیاق، سرزنده گی و اعتماد به نفس فرد است.
کلید ايجاد سازمانی با عمل کرد بیشینه، خلق محیطی با خودباوری باال است که با از 
بین بردن موانع عمل کرد، يعنی ترس از شکست و عدم پذيرش میسر می شود. مديری 
با عزت نفس باال ايجاد می کند، عمل کرد بهتر، غیبت  که يک محیط کاری مثبت و 

کمتر، جابه جايی کمتر کارکنان، بهره وری بیشتر و اشتباهات کمتر خواهد داشت.
منبع: برترین ها

آزادی در قلمرِو انسانی و یک

 تــــــــناقِض دردنــــــاک

بخش نخســت

دلیل سوم را شاید بتوان 
تجربیات تاریخی آن ها از ظهور 
و سقوط پادشاهان و سلسله ها 
دانست. آن ها دریافته بودند 

كه هرگاه با تحمل مصایب بسیار 
و به بهای ریخته شدن خون های 
فراوان بتوانند پادشاه و نظامی 
را سرنگون نمایند، پادشاهی 

دیگر و نظامی دیگر كه اگر بدتر 
از قبلی نباشد بهتر نیست، بر 
سر كار خواهد آمد و باز روال 
به همان صورت گذشته ادامه 
خواهد یافت؛ به همین لحاظ 

مصلحت و عقالنیت تاریخی شان 
یک چنین گرایشات انقالبی را 

تأیید نمی كرد و نهایت این بود 
كه تمام كوشش شان صرف این 

می شد كه حداقل در اصالح 
فردی شخص پادشاه بکوشند و 
سعی كنند كه پادشاه را متقاعد 
نمایند كه عادالنه تر رفتار نماید. 
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مایكل استاین هوف

برگردان: غالم رضا صراف

روباشوف در خاطراتش مي گويد:
دهیم،  کیفر  را  اشتباه  ايده هاي  مجبوريم  ما  رو  اين  از 
ما  با مرگ.  کیفر مي دهند:  را  همان طور که ديگران جنايت 
به خاطر ديوانه گان دوام آورده ايم، چون هر تفکري را تا پیامد 
نهايي اش دنبال کرده و طبق آن عمل کرده ايم. ما را با دوران 
انکیزيسیون )تفتیش عقايد( قیاس کرده اند، چون مثل آن ها 
پیوسته در خودمان کل بار مسوولیتي را احساس کرديم که 
در قبال حیات فرافردي داشتیم. ما شبیه مفتشان بزرگ عقايد 
بوديم، چون بذرهاي شر را نه تنها در اعمال انسان ها بلکه در 
افکارشان هم به ستوه آورديم. ما به هیچ حیطۀ خصوصي يي 
اذن ورود نداديم، حتا اگر آن حیطه فقط درون جمجمۀ يک 

نفر باشد.
پايان، کستلر مي گويد که ايديولوژي حزب صلب شده  در 
بود. مثل »استبداد پاک دينانه« ي   ايچ .جي. ولز وارد مرحله يي 
از »ستروني کامل« شده بود و توصیف کستلر از اين دولت، 

بار ديگر پاي قیاس با کلیسا را وسط مي کشد:
نظريۀ انقالبي درون يک نوع آيین جزمي منجمد شده بود، 
کنار  در  و  فهم  قابل  و  آسان  توضیح المسايلي ساده شده،  با 
شمارۀ 1، کشیش واالمقامي که آيین عشاي رباني را به جا 
در سبک شان،  ويژه گي  احکامش، حتا  و  مي آورد. خطابه ها 
يک نوع توضیح المسايل بدون لغزش و خطا را داشتند؛ به 
پرسش و پاسخ تقسیم مي شدند، با انسجامي فوق العاده در 
هنرمندان  واقعي...  مسايل  و  مشکالت  آشکار  ساده سازي 
کردند  وادار  را  سوژه هاي شان  استبدادي  کشورهاي  آماتور 
که تحت دستور عمل کنند؛ شماره 1 به آن ها آموخته بود که 

تحت دستور فکر کنند.
جنبۀ ديگري از ذهنیت توتالیتري که در ظلمت در نیمروز 
ظاهر مي شود، در 1۹84 به عنوان »تفکر همزاد« بسط يافته 
است. اين تفکر همزاد، همان شیزوفرني القا شده يي است که 
کستلر به عنوان ابزاري مهم آن را تأيید مي کرد و از طريق 
آن، حزب بر اعضايش نظارت مي کرد. بي فايده است يافتن 
منطقي معمولي در آن چه براي کستلر اتفاق افتاده بود و در 
نهايت به اعترافات روباشوف ختم مي شد، با تحلیلي به اين 

شیوه:
حال،  عین  در  و  ـ  مي کرد  انکار  را  فرد  آزاد  ارادۀ  حزب 
قابلیتش  مي خواست.  ارادي  ازخودگذشته گي  او  از  زور  به 
عین  در  و  ـ  مي کرد  انکار  گزينه  دو  بین  انتخاب  براي  را 
حال، مي خواست که همیشه گزينۀ صحیح را انتخاب کند. 
و  ـ  مي کرد  انکار  بد  و  نیک  تشخیص  براي  را  نیروهايش 
از گناه و عذر صحبت  به طرزي رقت انگیز  در عین حال، 
مي ايستاد،  اقتصادي  قدر  و  قضا  عالمت  زير  فرد  مي کرد. 
چرخي در دستگاهي که تا ابد کوک شده بود و نمي توانست 
متوقف شود يا تحت تأثیر قرار گیرد ـ و حزب مي خواست 
که چرخ در برابر دستگاه طغیان کند و روندش را تغییر دهد. 
از  جايي در محاسبه خطايي روي داده بود، معادله درست 

آب درنیامده بود.
اين همان معادله يي است که وينستون اسمیت باالخره در آن، 

با کمک ابراين، پیروز مي شود.)در 1۹84(
جزيیات  مورد  در  نکته يي  ببنديم،  را  رمان  اين که  از  قبل 
توجه  است.  طنین انداز  در 1۹84  که  مي ماند  باقي  روايتش 
روباشوف با دو گونه پوستر تبلیغاتي جلب مي شود: يکي که 
تصويري رنگي از شماره 1 است، »که بر ديوار اتاقش، باالي 
اتاق هاي  تمام  ديوارهاي  بر  ضمنًا  و  است  آويزان  تختش 
همسايه، چه باالي روباشوف، چه پايینش، بر همۀ ديوارهاي 
خانه،  شهر و کشور بزرگي که برايش جنگیده و به خاطرش 
رنج کشیده بود.« پوسترهاي ديگري هم هستند که »در آن ها 
بود.« در تضاد  با چهرۀ خندان تصوير شده  همیشه جواني 
با واقعیت زشت جوان وحشي يي که روباشوف را احضار 
با وضعیت وينستون اسمیت قیاس  اين را  مي کرد. مي توان 
کرد و اورول بر همان تضادي اشاره کرده که بین پوسترهاي 
مي شناخته  اسمیت  که  واقعیتي  و  زمان جنگ  در  انگلستان 

وجود داشت.
در  که  است  عکسي  دارد،  اشاره  ارزش  که  ديگري  چیز 
ظلمت در نیمروز نقش ايفا مي کند؛ روباشوف رويايي دارد 

که در آن، اين عکس ظاهر مي شود:
تصويري در چشم ذهنش پديدار شد، عکس بزرگي در قابي 
حزب،  کنگرۀ  نخستین  به  فرستاده شده  نماينده گان  چوبي: 
با  بودند، برخي  میز دراز چوبي نشسته  همه گي پشت يک 
دستي زيرچانه، برخي دست بر زانو؛ ريش دار و مصمم، به 
لنز عکاس خیره بودند. باالی سر هر يک، حلقۀ کوچکي بود 
دربردارندۀ شماره يي که مطابقت داشت با نامي که پايین شان 

چاپ شده بود.
وقتي روباشوف براي اولین بار در دفتر ايوانف مورد بازجويي 
قرار مي گیرد، چشمش  به لکۀ مدوري روي ديوار جلب شد 
که شفاف تر از بقیۀ کاغذ ديواري بود. فوراً فهمید که عکس 
آويخته اند ـ  آن جا  را  شماره دار  اسامي  و  ريش دار  سرهاي 
ايوانف بي آن که حالتش را تغییر دهد،  رد نگاه روباشوف را 
دنبال کرد.« بعداً وقتي به عکس باز اشاره مي شود که يکي 
از اعضاي برجستۀ حزب که حاال تصیفه شده، »سمت چپ 
رهبر نشسته بود.« به اين ترتیب، بخش اعظم شواهد عیني يي 
که مي توانست چیزي را دربارۀ گذشتۀ حزب و عملکردش 
در مورد کشتن رهبران سابقش نشان دهد، از بین مي رود. در 
از رهبران اصلي حزب به  از برخي  1۹84، عکس مشابهي 
تملک وينستون اسمیت درمي آيد. داللت ضمني اين عکس 
چنان زياد است که تبديل به عنصر مهمي در جدال فکري 

بین اسمیت و ابراين مي شود.
در  ظلمت  اندازۀ  به  کرد،  نقد  اورول  که  ديگري  کتاب  دو 
حال  اين  با  ولي  ندارند،  مستقیم  ربط   1۹84 به  نیمروز 
افکاري  و  نگرش ها  از  وضوح  به  چون  توجه اند،  جالب 
دفاع کرده اند که اورول شکل داده يا با جزيیاتي حیرت انگیز 
خام  مادۀ  برايش  توتالیتر  يک حکومت  در  زنده گي  دربارۀ 
نوشتن فراهم کرده اند يا شناختش را نسبت به فضاي اتحاد 

جماهیر شوروي و آلمان هیتلري بیشتر کرده اند.
اولین شان، حماسه  يي از گشتاپو است نوشتۀ سر پل ديوکس. 
اين کتاب شرح تحقیقي است که گشتاپو اجازۀ انجامش را 
به ديوکس در چکسلواکیا داد؛ دربارۀ ناپديد شدن و مرگ 
مرموز يکي از صاحبان صنايِع چک به نام اوبري که دوستان 
انگلیسي اش از ديوکس خواسته بودند تا انجام اين تحقیق را 

به عهده بگیرد. به دلیل روابط حسنه يي که ديوکس در جهان 
ديپلماتیک داشت، از جانب آلمان ها تمام امکانات به او داده 
شده بود تا کارش را ادامه دهد و در نهايت هم به اين منجر 
شد که جنازۀ اوبري را از خاک بیرون بیاورد تا مطمین شود 
که در حالي که ]اوبري[ سعي داشته از چکسلواکیا فرار کند، 

اتفاقي قطار زيرش گرفته.
شايد جالب توجه ترين بخش کتاب، تأکید ديوکس باشد بر 
شباهت هاي دقیق بسیاري که بین رژيم هاي نازي و شوروي 
مي يابد و به ويژه شیوه يي که پولیس مخفي و سازمان هاي 
ذهن هاي  و  جسم ها  بر  آن  با  تا  بودند  پي اش  در  تبلیغاتي 

شهروندان نظارت داشته باشند:
دقیقًا مثل روسیۀ بولشويکي، در آلمان نازي هم هیچ بخشي 
از زنده گي ياراي گريز از چشم سراسر بین مأموران مخفي 
همه جا حاضر را ندارد. آن ها مکالمات تلیفوني و مکاتبات 
تراموا، داخل کافه  پستي را کنترول مي کنند؛ داخِل قطار و 
سازمان هاي  از  استفاده  با  مي ايستند؛  گوش  رستورانت،  و 
را  نوجوانان  و  کودکان  مردمي،  ارگان هاي  ساير  و  جوانان 
تحريک مي کنند تا به والدين شان و بزرگ ترهايي که منتقد 
نترس  و  پُررو  شهرونداني  دنبال  کنند؛  خیانت  نظام اند، 
مي گردند که يک گوش شان به راديوهاي موج کوتاه باشد 
و با گوش ديگر مشتافانه اخبار راديوهاي خارجي را گوش 
کنند؛ و در يک کالم، نقش عوامل محرک را ايفا کنند ـ که 

خودش اختراع روس هاست.
ديوکس به تحسیني اشاره مي کند که نازي ها و کمونیست هاي 
احساس مي کردند، چون   GPU و  قبال گشتاپو  در  وفادار 
آن ها پولیس مخفي را نشانۀ قدرت رژيم قلمداد مي کردند. 
يک  به  تبديل  هیتلر  من  نبرد  که  مي شود  يادآور  هم چنین 
نوع کتاب مقدس شده بود؛ »مثل تورات و انجیل که قصد 
مي گرفت،  قرار  آن جا  بايد  شود،  جايگزين شان  داشت 
به دست  تنها  ديد، ولي  کتاب خانه، در معرض  قفسۀ  روي 
به  گاهي  از  هر  که  کنیم  توجه  ضمنًا  مي شد.«  باز  مومنان 
پوسترهاي ديواري اشاره مي کند و عاليم ديگري که حاوي 
با آدولف  ياد آوريد که حق همیشه  »به  نظیر  شعارهايي اند 

هیتلر است« يا حتا مفصل تر:
کسي که به هیتلر خدمت کند به آلمان خدمت کرده است؛ 

کسي که به آلمان خدمت کند، به خدا خدمت کرده است.
اورول کتاب ديوکس را »جذاب« يافت و درباره اش گفت 
»انسان با خواندن اين کتاب، تصوري از اين که چگونه يک 
چنین  در  مي کند.  پیدا  شود،  فاسد  مي تواند  توتالیتر  جامعۀ 
تقريبًا  جامعه يي،  عمل دروغ گفتن چنان عادي مي شود که 
راست  که  شود  پیدا  هم  کسي  که  مي شود  سخت  باورش 

بگويد.«
است  مان  اريکا  اثر  مي شوند  خاموش  چراغ ها  دوم،  کتاب 
که حاوي چندين داستان حقیقي نمونه وار از زنده گي مردم 
معمولي در آلمان هیتلري است. کتاب پُر از جزيیاتي است که 
تصويرگر طرق گوناگوني اند که ديکتاتوري از آن ها به درون 
تمام جنبه هاي حیات شهروندي رسوخ مي کند و وجدان و 
شعور فردي را به زور غصب مي کند؛ براي مثال، بلندگوها 
که  آمار حکومتي يي  کردن  بازگو  و مشغول  همه جا هستند 
که  مکاتب  دانش آموزان  به جز  نمي کند،  باورشان  هیچ کس 
از  يکي  بردارند.  يادداشت  تا  بدهند  آن گوش  به  مجبورند 

نام  به  زوجي  حول  مجموعه،  اين  توجه  درخور  قصه هاي 
ماري و پیتر مي گردد که همسايه شان تهمت ناروايي به آن ها 
با  داستان  دارند.  جنین  سقط  قصد  اين که  بر  مبني  مي زند 
تمام  مطلق  نومیدي  در  به دست يک ديگر  کشتن خودشان 
مي شود. طنز داستان اين جاست که اين دو شهروندان خیلي 
خوب رژيم نازي بوده اند، گرچه از باب زماني که بايد صرف 
فعالیت هاي اجباري حکومتي مي کردند؛ دل خوشي نداشتند:
»چشم انداز  به  راجع  يا  کنند،  تمرين  بودند  مجبور  همیشه 
که  موقعي  آن هم  کنند،  وظیفه  انجام  يا  بیاموزند،  جهاني« 
دل شان مي خواست با هم باشند يا بخوانند و مطالعه کنند و 
يک شنبه ها وقتي که مشتاق پیاده روي روي تپه بودند، همیشه 
يا »راه پیمايي سراسري« بود يا يک مأموريت اجباري ديگر.

و  هراس ها  دروغ ها،  از  »وقايع نامه يي  را  کتاب  اين  اورول 
آن قدر  زنده گي يي اند  توصیف گر  که  نامید  بي منطقي ها«يي 
چه طور  که  بکند  هم  را  تصورش  نمي تواند  که  هراس ناک 
مي شود آن را تحمل کرد و همین حیرت باعث شد به کتابي 
از  اين قدر  پذيرفته،  حکومتي  چرا  دهد  شرح  که  کند  فکر 

آدم ها استفادۀ ابزاري بکند.
کتاب خانۀ  در  آشکارا  که  کنیم  اشاره  کتابي  به  بايد  اکنون 
که  زني  نکرده؛  نقد  را  آن  انگار  ولي  داشته،  وجود  اورول 
نمي توانست دروغ بگويد، اثر ژولیا دوبوسور. مادام دوبوسور 
و شوهرش در سال 1۹۳2 به دست GPU دستگیر شدند و 
پس از آن به مدت يک سال به سمرقند تبعید شدند. آقاي 
دوبوسور در سال 1۹۳۳ تیرباران شد و همسرش، ژولیا، در 
در  و  شوروي  جماهیر  اتحاد  در  اردوگاه  و  زندان  چندين 
دوستان  نهايت  در  اين که  تا  شد  زنداني  طوالني  زمان هاي 
انگلیسي اش با پرداخت پول آزادش کردند. وقتي براي اولین 
توجه  جلب  خیلي  شد،  منتشر  کتابش   1۹۳8 سال  در  بار 
نکرد، ولي پس از تجديد چاپش در سال 1۹48، با مقدمه يي 

به قلم ربکا وست، از استقبال بیشتري برخوردار شد.
با  که  است  چرايي  و  بي چون  توانايي  کتاب،  اين  ويژه گي 
آن نويسنده واقعیت چیزي را بیان مي کند که در زندان هاي 
سلول  در  زنده گي  جزيیات  تمام  او  بوده.  مدفون  شوروي 
نگهبانان،  شب بیداري  سکوت،  ـ  مي کند  بازگو  را  انفرادي 
نور مستقیم زجرآور، خشونت و عطوفت توأمان. نويسنده 
اظهار مي کند »زنده گي عجیب آدمي را مجبور مي کند که بر 
چنان حساس  که  بگیرد  قرار  شرايطي  در  باشد،  جنون  لبۀ 
اين  با  و  باشد  مريضي يي  نوع  هر  آمادۀ  که  نحیف شود  و 
وجود با نگراني مورد مداوا قرار گیرد ـ دو بار در روز.« به 
جز سیستم »تسمۀ نقاله« در بازجويي ها، زنده گي در سلول 
زماني  طي  مي آورد،  تاب  تخیالت  و  روياها  با  را  انفرادي 

طوالني.
به تعهد عظیمي شهادت مي دهد که »بین آدمي که شب و روز 
شکنجه مي شد و آدمي که شب و روز شکنجه مي کرد« شکل 
تا جايي  او سعي مي کند خودش را حفظ کند،  بود.  گرفته 
که مي تواند با فراموش کردن عامدانۀ گذشته، چون هرگونه 
اشاره يي به آن مي تواند براي خودش يا شوهرش خطرناک 
باشد؛ ولي يک بار فرياد مي کشد: »مگر مي توان زنده گي يي 
طوالني را پذيرفت با ذهني کاماًل خالي از خاطره؟ موهبت 
و  جسمي  رنجوري  به  رغم  دوبوسور،  ژولیا  خاطره!«  الهي 
ذهني اش، در برابر بازجويي ها مقاومت مي کند و موقتًا حکم 
اعدامش لغو مي شود، ولي باالخره فراخوانده مي شود و به او 
مي گويند »ما فقط کساني را مي کشیم که يا خیلي قبول شان 
داريم يا خیلي ازشان متنفريم. شک نکنید که ما شما را خیلي 
قبول داريم!« که ژولیا پاسخ مي دهد »هنگام مرگ خودم را با 

اين حرف شما تسکین مي دهم.«
وقتي چنین تهديداتي در گرفتن اعتراف از او بابت کارهايي 
که نکرده بود بي نتیجه ماند، GPU او را به زندان ديگري 
پنج سال حبس  به  به سیبري، جايي که  از آن جا  فرستاد و 
محکوم شد. در اردوگاه جديد پي برد که هم بندانش کار و 
خانواده دارند، زنده گي در زندان او و ديگران را در خود فرو 
برد؛ وقفه يي در کار نبود؛ زنده  گي جديد و »به هنجار«ي بود. 
ولي نزديک بود سختي هايش ژولیا را از پا درآورد؛ موش هاي 
صحرايي دشمنان خاصي بودند. وحشیانه و به تعداد زياد، 
در جست وجوي غذا، به اردوگاه هجوم مي آوردند و ژولیا 
نمي توانست ياد بگیرد وقتي موشي رويش مي خزد، چه گونه 

بي حرکت دراز بکشد:
مي زنم شان  و  پايین  مي پرم  تختم  از  جفت پا  ديدم!  موش! 
روي  زن  مي نشینم.  پهلويی  تخت  روی  مي روم  سريع  و 
بقیه که  تخت... نمي تواند علت رفتار عجیبم را درک کند. 
از سروصـداي من بیدار شده اند، فکر مي کنند زده به سرم. 
بايد  خودم هم همین فکر را مي کنم، اصاًل چرا يک موش 

اين قدر برايم مهم باشد؟ بايد ياد بگیرم که چنین نباشد.

پی نوشت:
هنگام  اورول  که  بود  مطمین  نمي توان  کافي  شواهد  بدون 
بسیاري  از   1۹84 ولي  بوده،  کتاب  اين  ياد   1۹84 نگارش 
عاطفي،  نظر  از  ويژه  به  است،  کتاب  اين  از  متأثر  جهات، 
اين که اسم »ژولیا« ـ اگر هیچ چیز هم نباشد ـ ظاهر مي شود 
باقي  دوبوسور  مادام  روايت جذاب  از  اورول  از حافظۀ  تا 

بماند.
GPU  نام سازمان امنیت اتحاد شوروي است که بعدها به 

کاگ ب تغییر يافت. )به نقل از دانش نامۀ دانش گستر(
اين مقاله ترجمۀ کاملي است از فصل دوم بخش اول کتاب 

زير:

 By William Steinhoff, ,1984 The Road to
.1975 ,The University of Michigan

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و دوم y سه شنبه 1 دلو/بهمن y 1392 19 ربیع االول y 1435 21 جنوری 2014

نگاهی به 

رمان هایی 

که دربارۀ 

توتالیتاریسم 

نوشته 

شده اند

5 www.mandegardaily.com



سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و دوم y سه شنبه 1 دلو/بهمن y 1392 19 ربیع االول y 1435 21 جنوری 62014

عادالنه نیست صداقت... 
افغانستان، استخبارات پاکستان است. 

از  حمايت  به  متهم  را  پاکستان  بارها  افغانستان  حکومت 
مخالفان مسلح دولت کرده است. 

نیستند  بیش  نامی  طالبان  که  می گويد  افغانستان  حکومت 
حمالت  به  و  کرده  استفاده  آنها  نام  از  منطقه  استخبارات  و 

دهشت افگنانه درکشور می پردازد.
 شامگاه جمعه در حمله مرگبار اعضاي طالبان به يک رستوران 
در کابل 21 نفر شامل 1۳ تبعه خارجي از جمله نماينده صندوق 

بین المللي پول و چند کارمند سازمان ملل کشته شدند.

حکومت افغانستان اياالت متحدۀ امريکا را به سیاست 
که  می گويد  کرده  متهم  تروريسم  با  مبارزه  در  دوگانه 

واشنگتن »هم به نعل می زند و هم به میخ.«
به  تروريستان  از  گروهی  مرگبار  حملۀ  دنبال  به 
آن  نتیجۀ  در  که  کابل  اکبرخان  وزير  در  رستورانتی 
شدند،  کشته   داخلی  و  خارجی  شهروندان  از  تن   21
اين رويداد،  به  افغانستان در واکنش  رياست جمهوری 
امريکا را متهم به »روابط استراتژيک با ترويسم و قربانی 

تروريسم« کرد.
افغانستان،  ملی  امنیت  يک شنبه شورای  روز  همچنان، 
روز  حملۀ  عامل  را  خارجی  استخباراتی  دستگاه های 

جمعه بر رستورانت لبنانی ها دانست.
ايمل فیضی سخنگوی رياست جمهوری افغانستان روز 
گذشته در يک مصاحبۀ ويژه با روزنامۀ ماندگار گفت 
که امريکا در مبارزه با تروريسم »سیاستی متناقض« دارد.
دربارۀ  امريکا  متحدۀ  اياالت  »سیاست  گفت:  او 
روشن  می کنند،  حمايت  تروريسم  از  کشورهايی که 
که  شد  روشن  گذشته  دهۀ  يک  طول  در  نیست؛ 
تروريسم  از  سیستمی که  و  تروريسم  پناه گاه های 
حمايت  می کند در کجاست؛ امريکايی ها و دستگاه های 
استخباراتی شان بیشتر از ما اين را می دانند، اما در اين 
سیاستی،  چنین  نتیجۀ  در  و  نمی کنند  اقدام  خصوص 

مردم افغانستان قربانی می  شوند.«
سخنگوی رياست  جمهوری گفت که در راستای مبارزه 
با تروريسم، ما از امريکا خواستار وضاحت هستیم تا 

ديگر مردم ما قربانی نشوند. 
حکومت  کشور،  شهروندان  و  تحلیلگران  برخی 
افغانستان را متهم کرده اند که در برابر کشتار غیرنظامی 
از سوی طالبان، چنانی که بايد واکنش تند نشان نمی دهد؛ 

به  حکومت  واکنش  برعکس  اما 
کشتار غیرنظامیان از سوی نیروهای 
خارجی، بسیار تند و جدی است.  

اين  در  کرزی  حامد  سخنگوی 
با  را  طالبان  »نبايد  می گويد:  باره 
نیروهای خارجی مقايسه کنیم؛ پیام 
آن ها  و  است  پیام خشونت  طالبان 
نیروهای  اين جا  در  که  می گويند 
آن ها  با  ما  و  آمده اند  خارجی 
می  جنگیم؛ آن ها دشمن هستند؛ اما 
دوست  نام  به  ناتو  و  امريکايی ها 
متحد  نام  به  می کشند،  را  ما  مردم 
استراتژيک غیرنظامیان را آماج قرار 

می دهند.«
طالبان  با  را  ناتو  و  امريکايی ها  نبايد  کرد:  تصريح  او 
مقايسه کنیم؛ طالب برای کشتن، از بین بردن و تخريب 
دوست  و  متحد  نام  به  که  امريکايی ها  اما  می آيند؛ 

آمده اند!
ايمل فیضی گفت که امريکايی ها و ناتو به  جای اين که 
بدهند،  قرار  حمله  مورد  را  تروريسم  خاستگاه های 
افغانستان  مردم  خانه های  در  را  ترويسم  علیه  جنگ 
دنبال می کنند؛ در حملۀ اخیر آن ها در واليت پروان، به 
خاطر 5 طالب 12تن از غیرنظامیان بی گناه به شهادت 

رسیدند.
روز  رويداد  از  پس  افغانستان  حکومت  واکنش 
بود.  پرسش برانگیز  لبنانی ها،  رستورانت  در  جمعه 
رياست جمهوری 20 ساعت پس از اين رويداد، در اين 

باره واکنش نشان داد. 
مصروف  آن ها  که  می گويند  حکومتی  منابع  حاال 

حمله  اين  سازمان دهنده گان  خصوص  در  تحقیقات 
بودند. 

روز گذشته حکومت افغانستان سازمان های استخباراتی 
کشورهای خارجی را متهم به راه اندازی اين حمله کرد.
استخباراتی  به سازمان   افغانستان  اشارۀ حکومت  ظاهراً 

پاکستان است.
سخنگوی رياست  جمهوری می گويد که اين حمله به نام 
دستگاه های  آن  عقب  در  اما  گرفت،  صورت  طالبان 

استخباراتی کشورهای خارجی قرار داشت. 
به جای  طالبان  اين حمله،  از  »پس  فیضی گفت:  آقای 
يک اعالمیه دو اعالمیه صادر کردند که اين اعالمیه ها 
آگاه  رويداد  اين  از  اصاًل  آن ها  داشتند.  تناقض  هم  با 
در  اما  راه اندازی شد؛  اين حمله  طالب  نام  به  نبودند. 
عقب آن استخبارات خارجی قرار داشت. طالب برای ما 
صرفاً يک نام است؛ تحت اين نام دشمن و استخبارات 
نام  از  می زند.  تروريستی  به حمالت  دست  خارجی 

اکبرخان  در وزير  اخیر  استفاده می شود، حادثۀ  طالبان 
مثال زندۀ اثبات اين ادعای ماست.«

امضای پیمان امنیتی با امريکا
که  گفت  اعالمیه يی  در  رياست جمهوری  يکشنبه  روز 
و حمالت  نشود  آغاز  افغانستان  در  پروسۀ صلح  اگر 
نیروهای خارجی بر خانه های مردم ادامه داشته باشد، 
در  را  ملک الطوايفی  حکومت  امنیتی  قرارداد  امضای 

کشور به وجود می آورد.
ايمل فیضی در پیوند به اين اعالمیه می گويد: با امضای 
اين  همه  ندارد؛  وجود  مخالفتی  امنیتی  موافقت نامۀ 
موافقتنامه را پذيرفته اند؛ اما اين که اين موافقت نامه چه 
زمانی امضا خواهد شد، بر می گردد به اقدامات عملی 

اياالت متحدۀ امريکا.
او گفت که طالبان بايد رسماً اعالم کنند که حاضر به 
شورای  و  افغانستان  حکومت  با  مذاکره  و  گفت وگو 

عالی صلح هستند.
آقای فیضی از امريکايی ها انتقاد می کند که خودسرانه به 
عملیات هوايی می پردازند. او می گويد: هنگامی که باالی 
و  داخلی  طالبان  از سوی  بدخشان  در  افغان  نیروهای 
خارجی حمله صورت گرفت، نیروهای امنیتی به تکرار 
از نیروهای خارجی خواستند که طالبان را مورد حمله 
کرزی  ريیس  جمهور  اين که  بهانۀ  به  اما  بدهد،  قرار 
دستور توقف عملیات هوايی را صادر کرده، از اقدام در 
اين زمینه خودداری کردند؛ درحالی که ريیس  جمهور 
نگفته بود که باالی کوه ها و طالبان عملیات نکنید؛ بل 
او گفته بود که بر مناطق مسکونی عملیات نکنید؛ اما در 
پروان به بهانۀ اين که نیروهای افغان خواستند اين مناطق 
را آماج قرار بدهید، حمله کردند و مردم غیرنظامی را 

کشتند.
او گفت که اين کار امريکايی ها سوال برانگیز است.

سخنگوی حامد کرزی تصريح کرد: در بدخشان به گفتۀ 
وزير دفاع و وزير داخله باالی طالبان عملیات هوايی 
نکردند؛ اما در پروان به گفتۀ يک مقام پايین  رتبه، چنین 

عملیاتی را راه اندازی کردند.
پروسۀ  آغاز  خواستار  ما  که  کرد  تصريح  فیضی  آقای 
عملی و علنی صلح هستیم؛ امريکا و پاکستان می توانند 

طالبان را وارد میز مذاکره نمايند.
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افغانستان نمی تواند تا... 
هنوز وابسته به کمک های خارجی است اما آنها انتظار دارند پس 
اين  اقتصاد  افغانستان،  جمهوری  رياست  انتخابات  برگزاری  از 

کشور رشد سريعتری را تجربه کند.
نامزدان  از  تعدادی  و  افغان  مقامات  از  شماری  با  ملک  آقای 

انتخابات رياست جمهوری نیز ديدار کرده است.
او می گويد: »افغانستان خیلی وابسته به کمک های خارجی است 
اما نمی تواند تا آخر همین طور ادامه دهد. بنابر اين نیاز است تا 
دولت اين کشور مالیات بیشتری جمع آوری کند، ده درصد تولید 
خالص داخلی کافی نیست بايد به پانزده درصد افزايش يابد تا 
حداقل وابستگی به کمک های مالی در بخش نظامی کاهش يابد 
مالیات  سیستم  در  فساد  با  مبارزه  و  بهتر  مديريت  معنی  به  که 

است.«
اواخر  در  بريتانیا  میزبانی  به  کنفرانسی  برگزاری  از  ملک  آقای 
بررسی  افغانستان  در  پیشرفت ها  آن  در  که  داد  سال 2014 خبر 

خواهد شد.
را  میالدی  روان  سال  در  ناتو  سران  جلسه  و  نشست  اين  وی 
همکاران  آن  در  که  خواند  افغانستان  آينده  بهبود  برای  فرصتی 

بین المللی افغانستان، بر همکاری های شان تاکید خواهند کرد.
او می گويد که هژده ماه اخیر به دلیل نگرانی مردم از سال 2014 
و 2015 و بی ثباتی اقتصادی در افغانستان، ماه های سختی بوده 

است.
پیش رو  سال  در  که  است  اين  من  »انتظار  گفت:  ملک  آقای 
انتخابات به خوبی برگزار شود. کنفرانس بريتانیا نیز به خوبی در 
عرصه امنیت و توسعه برگزار شود و اطمینانی برای آينده باشد.«

اداره توسعه يی بین المللی بريتانیا در نشست توکیو در سال 2012، 
ساالنه کمک 1۷8 میلیون پوندی را برای پنج سال به افغانستان 

وعده داد.
معظم ملک می گويد بريتانیا اهدافی را برای افغانستان تعیین کرده 
بود که در صورت دستیابی به آن، اين نهاد ساالنه 22.5 میلیون 
در دست  افغانستان  دولت  اما  داد  می  پاداش  افغانستان  به  پوند 

يافتن به اين اهداف ناکام شد.
اما آقای ملک جزيیات بیشتری در مورد اين اهداف تعیین شده 

ارائه نکرد.

سخنگویریاستجمهوری:

طالبان و امریکا را مقایسه نکنید!

مسعود،  ولی  احمد  با  ديداری  در  گذشته  روز 
خواهان وضاحت در مورد اين طرح شدند و پرسش 

های شان را مطرح کردند.
به  ها  آن  سواالت  به  پاسخ  ضمن  مسعود  آقای 

توضیح آجندای ملی پرداخت.
اشتراک کننده گان تاکید کردند که بايد ديدگاه های 

زنان در طرِح اجندای ملی گنجانیده شود.
رفعت  آزيتا  کابل،  دانشگاه  استاد  فريد  شهال  استاد 
جاويد  مستقیم  آمنه  عدالت،  و  حق  حزب  معاون 
فساد  علیه  مبارزه  برای  افغان  زنان  ايتالف  ريیس 
از  ديگر  شماری  و  روشن  مکی  گل  خانم  اداری، 
نشست  اين  در  دانشجويان  و  زنان  حقوق  فعاالن 

حضور داشتند.
نظريات  ملی،  اجندای  از طرح  آنان ضمن حمايت 

شان را در اين خصوص شريک کردند.
کنفرانس  در  زنان  پر رنگ  بر حضور  تاکید  با  آنان 
زنان  نظريات  کردن  شريک  خواهان  ملی،  اجندای 
ملی  اجندای  طرح  در  زن  حقوق  فعاالن  و  نخبه 

شدند.

اين  در  عدالت   و  حق  حزب  معاون  رفعت  آزيتا 
برای  کنونی  شرايط  در  افغانستان  گفت:  نشست 
چنین  نیازمند  سخت  مشکالت،  از  رفت  بیرون 

طرحی بود.
او افزود: همسو بودن و اتفاق و اتحاد ما در مسايل 
ملی بسیار مهم است و می تواند برای ايجاد دولت 

وحدت ملی بسیار موثر باشد.
وی تأکید کرد: در مورد عناوين طرح اجندای ملی 
تغییر  قانونی،  اصالحات  سیاسی،  ريفورم  مانند 
بنیادی در ساختار قدرت سیاسی و انتخابات شفاف 
و عادالنه، بايد ديدگاه ها بدون در نظرداشت مسايل 

جنسیتی در اين طرح گنجانیده شود.
در همین حال، شهال فريد استاد دانشگاه کابل در اين 
ديدار گفت: نقش زنان در طرح اجندای ملی بايد پر 
و خواست های  نظريات  بتوانند  زنان  و  باشد  رنگ 

خود را در اين طرح بازتاب دهند. 
خانم جاويد نکاتی را در مورد جايگاه مبارزه با فساد 

اداری در طرح آجندای ملی مطرح کرد.
احمد ولی مسعود اين ديدار گفت که طرح آجندای 

آن  مداورای  و  افغانستان  مرض  تشخیص  پی  در 
اين  دردهای  به  که  است  آن  فرصت  حاال  و  است 

کشور توسط داکتران توانان درمان شود.
او گفت که آجندای ملی برای آن مطرح شده است 
به سوی  موجود  وضعیت  از  گذار  با  افغانستان  که 

دولت- ملت شدن برود. 
او در اين نشست گفت که به منظور حل مشکالت 
را  ملی  گفتمان  يک  گرفتیم  تصمیم  ما  افغانستان، 
ملی  اجندای  طرح  مهم  موضوع  اما  کنیم؛  ايجاد 
ما  ملی است و خواست  ايجاد يک دولت وحدت 
اين است که مرد و زن همه بايد برای ايجاد دولت 

وحدت ملی تالش کنند.
ساختاری  افغانستان  در  فساد  که  گفت  مسعود  آقا 
است؛ يعنی ساختار موجود فسادزاست و تازمانی که 
اين ساختار تغییر نکند فساد رشد بیشتری می يابد 
و مبارزه با آن دشوار خواهد بود و آجندای ملی در 
پی تغییر اين ساختار است تا افغانستان به وضعیت 

مطلوب برسد.
با  ملی  آجندای  کنفرانس  به زودی  که  است  گفتنی 
با  و  کشور  سراسر  نخبه گان  از  تن  صدها  اشتراک 
حضور شماری از نامزدان رياست جمهوری در کابل 

برگزار می گردد.

پشتیبانی برخی نامزدان ریاست جمهوری...



له  ترهګري  ته  افغانستان  چې  وايي،  شننونکي  چارو  دپوځي 

راز  دغه  هغوی  دي.  نه  ترهګر  افغانان  او  شوي  وارد  را  بهره 

وايي، چې باید ترهګري تعریف يش او د دې پوښتنه ويش چې 

ترهګر له کومه افغانستان ته راځي.

په  پاڼې  خرب  یوې  د  هم  ماڼۍ  ولسمرشۍ  وړاندې  دې  له 

خپراوي رسه ویيل ول، چې له ترهګرۍ رسه په جګړه کې باید 

د ترهګر او قرباين ترمنځ توپیر ويش.

د ارګ اعالمیې دغه راز ټینګار کړی و، چې له ترهګرۍ رسه 

پوځي  د  يش.  متمرکزه  ځالو  اصيل  په  ترهګرو  د  دې  جګړه 

چارو شننونکي دغه راز وايي، چې د شخيص ګټو په ترالسه 

ترهګرۍ  د  افغانان  چې  شوی  المل  ټینګار  ولسمرش  د  کولو 

قرباين يش.

ماندګار  امرخېل  الله  عتیق  جرنال  شننونکي  چارو  پوځي  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، ترهګري په افغانستان کې نشته 

او بلکې ترهګر له بهره افغانستان ته را وارد شوي دي.

د  باید  یې  ویل  چې  اشارې  په  ته  اعالمیې  هغې  ارګ  د  هغه 

ترهګرۍ او قرباين ترمنځ توپیر ويش وویل، دا یو عام عنوان 

دی چې موخه یې د ترهګرۍ تریفول دي. 

د ده په خربه، په افغانستان کې نه ترهګري شته، نه وه او نه به 

وي او نه افغانان ترهګر دي، ځکه تر اوسه افغانستان په خپله 

خاوره کې د ترهګرو کومه ځاله هم نه لري.

د ښاغيل امرخېل په وینا، دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ 

رسه جګړه روانه ده، ترهګري او ترهګر ورته له بهر را وارد شوي 

دي؛ خو قرباين یې ټول افغان ولس دی.

نوموړي زیاته کړه، افغانانو د خپلې ازادۍ، خپلواکۍ او خپلې 

خاورې د ساتنې لپاره تل قرباين ورکړي دي او د خپلو حقونو 

د السته راوړلو او ازادۍ لپاره جګړه عادالنه ده؛ خو ترهګري 

بیا خلک وژين، خلکو کې ډار اچوي او پرته له دې چې دلیل 

یې روښانه وي خلک وژل کېږي.

د ده په اند، د ارګ د اعالمیې اشاره هم همدې خربه ده چې 

جګړه باید د ترهګرۍ په ځالو متمرکزه يش نه دا چې تل یې 

افغانان قرباين وي.

د پوځي چارو دغه شننونکی وايي، په کابل کې د تېرې جمعې 

شپې برید د طالبانو نه بلکې د بهرنیانو کار و، ځکه چې طالبان 

دغه ډول بریدونه نيش کوالی او تل دغه ډول بریدونه د بهرنیانو 

له لوري پالنېږي.

په همدې حال کې د پوځي چارو بل شننونکي جرنال امرالله 

ارګ  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  امان 

اعالمیه یوه نا مشخصه خربه او عنوان دی.

د  تړون  امنیتي  د  نه  امریکا  له  کرزی  ولسمرش  وايي،  هغه 

په دې  او  په بدل کې د سولې عميل رشایط غواړي  السلیک 

ډول ډول بهانو خپل شخيص باج ترالسه کوي.

نوموړي زیاته کړه، له دې وړاندې په وار وار په افغانستان کې 

افغانان د ترهګرۍ قرباين شوي، له تېرو څو کلونو دا قرباين 

روانه ده، چې د ولسمرش کرزي د شخيص ګټو او شخيص باج 

اخیستو پایله ده.

د ده په وینا، افغان حکومت په تېرو یوولسو کلونو کې د دې 

پوښتنه وکړه چې ترهګري له کومه راغله، چا راوسته او ترهګر 

افغانستان ته څنګه راغلل، ځکه په افغانستان کې خو ترهګر 

نه ول.

ښاغيل امان وویل، ترهګر په افغانستان کې به زرې موټرو کې 

سفارتونو  هند  او  ارګ  وزارت،  چارو  کورنیو  وزارت،  دفاع  د 

پورې وړل کېږي، درې ځلې یې وزیر اکربخان د برید هدف 

وګرځېد؛ خو تر ننه چا ونه پوښتل چې څنګه دغه بریدګر تر 

دغو ځایونو پورې ورسېدل.

چې  حکومت  افغان  وینا،  په  شنناند  دغه  د  چارو  پوځي  د 

راغيل،  ته  هېواد  رسه  پاسپورټ  یوه  له  یې  چارواکي  اکرثیت 

کورنۍ یې په بهرنیو هېوادونو کې دي او د یوې قاچاقربې ډلې 

په توګه یې په ميل ګټو منګول لګولې ده، رشایط داسې برابر 

کړي چې خلک د پوښتنې کولو مجال هم ونه لري.

کلونه  لس  لومړي  حکومت  د  کرزي  ولسمرش  د  وویل،  هغه 

په شخيص ګټو او د شخيص جېبونو په ډکولو متمرکز ول او 

ووهلې،  چنې  دې  په  رسه  امریکا  له  یې  کلونه  دوه  وروستي 

کې  واک  په  هم  وروسته  کال  له ۲۰۱۴  ټیم  ده  د  چې څنګه 

پاتې يش.

نوموړي زیاته کړه، د ولسمرش کرزي حکومت په تېرو یوولسو 

او  اقتصادي  سیايس،  ډول  هېڅ  لپاره  افغانستان  د  کې  کلونو 

امنیتي سرتاتېژي نه درلوده.
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ترهګري افغانستان ته له بهر نه وارد شوې ده

اخیر  در سال های  فوتبال  است  معتقد  رئال مادريد  سرمربی 
در خاور میانه پیشرفت زيادی داشته است و برگزاری جام 

جهانی 2022 در اين منطقه به رشد آن کمک خواهد کرد.
کارلو آنچلوتی که موفق شد فصل گذشته در تیم پاری سن 
ژرمن به قهرمانی در لیگ فرانسه برسد، در اين فصل با تیم 
رئال مادريد عملکرد مطلوبی از خود نشان داده است و با 50 

امتیاز در رده سوم جدول رده بندی قرار دارد.
 »Gulf news« سرمربی ايتالیايی رئال مادريد در گفتگو با
زير  در  که  پرداخت  صحبت  به  مختلفی  مسائل  درباره 

می خوانیم.
ارزيابی  چگونه  نخست  فصل  نیم  در  را  رئال   عملکرد 

می کنید؟
به نظرم عملکرد تیم در نیم فصل نخست چندان بد نبود. در 
ابتدا تیم با کمی مشکل روبه رو بود که آن  هم به خاطر تغییر 
شیوه بازی باشگاه بود. در لیگ قهرمانان اروپا عملکرد بسیار 
خوبی از خود نشان داده و موفق شديم با قدرت به مرحله 
حذفی صعود کنیم. بايد منتظر بازی ها در مرحله دوم باشیم.

آينده فوتبال در خاورمیانه را چگونه ارزابی می کنید؟
سازماندهی فوتبال در خاورمیانه نسبت به قبل شرايط بهتری 
دارد. ورزشگاه های خوبی در خاورمیانه ساخته شده است 
که به نظرم به پیشرفت فوتبال در اين منطقه کمک خواهد 
کرد. فوتبال در اين منطقه در سال های اخیر پیشرفت زيادی 
اين که جام جهانی 2022 در قطر  داشته است. نکته ديگر 
برگزار خواهد شد و به نظرم به رشد فوتبال در اين منطقه 

کمک زيادی خواهد کرد.
در  است  بهتر   2022 جهانی  جام  شما  نظر  به 

تابستان برگزار شود يا زمستان؟
در   2022 جهانی  جام  برگزاری  کنم  می  فکر 
اروپايی  تیم های  برای  زيادی  مشکالت  زمستان 
زمستان  در  که  نیست  پذير  امکان  و  کند  ايجاد 
لیگ ها را تعطیل کنیم تا جام جهانی برگزار شود.
آيا رفتن از لیگ فرانسه به لیگ اسپانیا سخت بود؟
و  فرانسه  در  فوتبال  نداشت.  خاصی  سختی  نه 
اسپانیا شرايط خاص خود را دارد؛ آن هم به اين 
خاطر که هر کشور فرهنگ خاص فوتبالی دارد. 
در اسپانیا بازی ها نسبت به فرانسه فشرده تر و بر 
کمک  اين  و  است  فیزيکی  کمتر  فرانسه  خالف 

می کند که فوتبال در اسپانیا جذاب تر باشد.
نظرتان درباره فروش اوزيل به آرسنال چه است؟

وجود  با  تا  گذاشتیم  باز  اوزيل  برای  را  درها 
دی ماريا تیم را ترک کند. ممکن است در اين زمینه اشتباه 
کاری  و  گرفته شده  که  است  تصمیمی  اين  اما  باشم  کرده 

نمی توان کرد. با حضور دی ماريا فکر می کنم تعادل خوبی 
در خط هافبک ما ايجاد شده است. شايد دی ماريا تکنیک 
به حفظ  اما  باشد  اوزيل داشته  به مسوت  پايین تری نسبت 

تعادل در تیم ما کمک می کند.
آيا روزی برای مربیگری به امارت خواهید آمد؟

که  نیستم  جوان  خیلی  ديگر  خندد(.  )می  کنم  نمی  فکر 
بخواهم دنبال مربیگری در نقاط مختلف جهان باشم. با اين 
وجود مشکلی برای آمدن به فوتبال امارات ندارم. تیم های 
برای  اماراتی دنبال مربیان بزرگ هستند و من هم مشکلی 

آن ندارم.
به نظرتان مدعیان جام جهانی 2014 کدام ها هستند؟

دو تیم هستند که با ساير تیم ها متمايزند. برزيل که میزبان 
ايتالیا هم  قهرمانی.  مدافع عنوان  اسپانیا که  رقابت هاست و 
تیمی است که معموالً در تورنمت ها عملکرد خوبی از خود 
نشان می دهد و فکر می کنم که آنها در جام جهانی 2014 

نیز عملکرد خوبی داشته باشند.
در روز های اخیر صحبت های زيادی درباره مرد سال فوتبال 
جهان صورت گرفت و در نهايت اين جايزه به کريستیانو 
رونالدو بازيکن تیم شما رسید نظرتان در اين مورد چیست؟
دنیای  فوتبال جهان مهمترين جايزه فردی  جايزه مرد سال 
رويايی  و  بزرگ  بازيکن  رونالدو  کريستیانو  است.  فوتبال 
است. او در سال 2014 عملکرد بسیار خوبی از خود نشان 
داد و به نظرم شايسته دريافت توپ طال بود. رونالدو قطعا 
دوران  در  من  بود.  جهان  بازيکن  برترين   201۳ سال  در 
بايد  اما  داشتم  سروکار  زيادی  بزرگ  بازيکنان  با  مربیگری 

اعتراف کنم که کريستیانو رونالدو با بقیه فرق دارد.

ورزش                       
آنچلوتی: 

در فروش اوزیل اشتباه کردم

يک گروه نه نفری طالبان روز دوشنبه بر پايگاه 
نیروهای امريکايی در واليت قندهار حمله کردند 
و يک سرباز ناتو را به قتل رساندند. مقام  ها خبر 
اين حادثه کشته  در  نیز  مهاجمان  دادند که همۀ 

شدند.
قندهار  ژيری واليت  ولسوالی  در  اين حمله  در 
ابتدا يک مهاجم مواد انفجاری خود را در بیرون 
پايگاه نیروهای خارجی انفجار داد و سپس هشت 
بین المللی  نیروهای  يونیفورم  که  ديگر  مهاجم 
کمک به امنیت )آيساف( را پوشیده بودند، تالش 

کردند وارد اين پايگاه شوند.
نیروهای ايتالف بین المللی در ماه دسمبر امسال به 
عملیات جنگی خود در افغانستان پايان می دهند 
هزار   5۷ حاال  که  می دهند  نشان  جديد  ارقام  و 
سرباز بین المللی در اين کشور حضور دارند. در 
ماه جون سال گذشته اين رقم 100 هزار تن بود.

دفتر مطبوعاتی والی قندهار در يک اعالمیۀ خبری 
گفت: »در ابتدا يک مهاجم انتحاری موتر مملو از 
مواد منفجر خود را در ديوار شمالی پايگاه منفجر 
کرد و هشت مهاجم ديگر پیش از اين که وارد 

ساختمان شوند، توسط شلیک از پای درآمدند«.
اين  در  قندهار،  واليت  مطبوعاتی  دفتر  گفتۀ  به 
آسیب  ملکی  افراد  و  افغان  سربازان  به  حمله 
است  افزوده  قندهار  والی  دفتر  است.  نرسیده 
به تن  که مهاجمان يونیفورم سربازان آيساف را 

داشتند و با سالح های سبک مجهز بودند.
که  کرد  تايید  آيساف  نیروهای  سخنگوی  يک 
يک سرباز آن ها در اين حمله کشته شده است، 

آيساف، هويت سرباز کشته  پالیسی  براساس  اما 
افزود:  آيساف  نساخت. سخنگوی  فاش  را  شده 
کشته  دشمن  مهاجمان  همه  بودند.  فرد  »چندين 
موتر  شمول  به  پیچیده  حمله  يک  اين  شدند. 
انتحاری و شلیک  بمبگذاری شده، واسکت های 

سالح های سبک بود«.
عهده  به  را  حمله  اين  مسوولیت  طالبان  گروه 
گرفته است. يک سخنگوی طالبان گفت که افراد 
از  شده«  هماهنگ  گروهی  »حمله  در  گروه  اين 

بخش دفاعی اين پايگاه رخنه کردند.
با  جنگ  دهه  يک  حدود  از  بعد  ناتو  نیروهای 
ترک  را  افغانستان  جاری  سال  پايان  در  طالبان، 
می کنند، اما توافقنامه امنیتی هنوز امضا نشده است 
که به حضور شمار محدود سربازان امريکايی بعد 

از سال 2014 در افغانستان اجازه بدهد.
قندهار پايگاه معنوی طالبان است و يکی از ناامن 
گذشته  سال   1۳ در  افغانستان  واليت های  ترين 

بوده است.
روز جمعه  طالبان  گروه  که  است  حالی  در  اين 
به  تن  کابل 21  در  رستورانت  بر يک  در حمله 
شمول 1۳ فرد خارجی را کشتند. در میان کشته 
شده گان خارجی اين حادثه سه فرد امريکايی، دو 
فرد بريتانیايی، دو شهروند کانادايی، ريیس هیأت 
صندوق بین المللی پول و مالک لبنانی رستورانت 

شامل بودند.
که  گفت  شنبه  يک  روز  افغانستان  حکومت 
قرار  حمله  اين  عقب  در  خارجی  استخبارات 

داشته است.

حملۀ گروهی ناکام طالبان بر 
یک پایگاه خارجی در قندهار
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است.  بلند  زندان  اتاق های  از  زندانی  زنان  فرياد  و  داد  صدای 
آن ها می گويند جرم شان به مراتب سبک تر از زندانیان طالبان در 

بگرام است که اخیرا از سوی حکومت رها شدند.
پس از آن که حکومت افغانستان 650 زندانی طالبان را از زندان 
بگرام رها کرد، شماری از زندانیان زن در زندان بادام باغ کابل 

دست به اعتصاب غذايی زدند.
به زندانیان زن اجازه داده نشد که با خبرنگاران مصاحبه کنند، اين 
زندانیان در هنگام سخنرانی مقام ها، فرياد سر می دهند و اعتراض 
می کنند: »از زندانی های بگرام کرده هم باالتر هستیم؟ نیستیم. ما 

بازهم اعتصاب می کنیم و همه اتاق ها را آتش می زنیم.«
اين زنان زندانی می گويند اتهام هايی که علیه زندانیان طالبان در 
زندانی  زنان  اتهام  از  تر  مراتب سنگین  به  بگرام وجود داشت، 
است ولی حکومت به جای اين که زنان را عفو کند، طالبان را از 

زندان رها می کند.
ضیا گل يک زندانی می گويد جای کافی در زندان وجود ندارد. 
زندان  در  يکجا  او  با  که  است  کودکش  دو  نگران  زندانی  اين 
ندارند: »شش  آموزشی دسترسی  به خدمات  و  بزرگ می شوند 
دشت  به  اوالدم  بگذرانم؟ شش  جا  اين  چگونه  را  زندان  سال 
مانده، تشناب ها پر از زندانی است. حکومت بیايد و بازخواست 

کند، نوکری واالن با ما بدرفتاری می کنند.«
اين زندانی می گويد به دوسیه های زندانیان رسیده گی نمی شود: 
با ما همکاری نمی کند. ما می پرسیم که دوسیه های  »آمره ما 
ما به کجا رسید اما می گويند ما خبر نداريم. اين چگونه قانون 

است؟«
در  امکانات  و  سهولت ها  تمامی  می گويند  زندان  مسووالن  اما 

اختیار زندانیان گذاشته شده و آن ها مشکل خاصی ندارند.
به  خبرنگاران  طريق  از  را  صدای شان  می خواهند  زن  زندانیان 
مسووالن  اما  برسانند  مردم  و  جهانی  جامعه  حکومت،  گوش 

زندان مانع آن ها می شود.
عفو ريیس جمهور

در همین حال، ريیس جمهور کرزی به مناسبت میالد حضرت 
را مورد عفو و  زندانیان زن  از  فرمانی 1۹ تن  محمد ص، طی 
زندان  از  زندانی  دو  نفر   1۹ جمله  از  است.  داده  قرار  تخفیف 
رها می شوند و مدت زندان 1۷ زندانی ديگر براساس اين حکم، 

کوتاه تر شده است.
عزيز احمد سرباز، ريیس کمیسیون تطبیق فرمان ريیس جمهور 
در محفلی که روز دوشنبه ۳0 جدی 1۳۹2 در زندان زنانه بادام 
در محبس  فرمان  به خاطر  امروز  »ما  بود گفت:  تدوير شده  باغ 
اناثیه داريم که جمعًا 1۹ نفر شامل رهايی و تخفیف است که دو 

نفر قابل رهايی و 1۷ نفر قابل تخفیف دانسته شده است.«
کودکان زنان زندانی نیز همراه با مادران شان در اين جا زندانی 
هستند. آن ها گناهی ندارند اما به دلیل زندانی بودن مادران شان 
مجبور اند دوران کودکی را در فضای نامساعد زندان سپری کنند.
در مجموع 2۳0 زن در زندان زنانه بادام باغ زندانی هستند و ۷0 

کودک نیز با مادران شان يک جا در اين زندان به سر می برند.

زنانزندانی:

جرم ما سنگین تر از زندانیان طالبان نیست

www.mandegardaily.com      
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برای معلومات بیشتر با این شماره ها تماس بگیرید:
ـ مهندس شکور فقیر:                                                      0۷۹۹424۹5۳  
ـ حشمت حیران:                                                           0۷002۷۷۷81 
ـ بسم اهلل بهادري:                                                             0۷86201201 
- بريالی افغان:                                                            0۷04۹۹4468
-سمیع دره يي:                                                                0۷۹۹۳14۹۳1  
ـ حسین رحمتي:                                                            0۷۷21016۹0 
ـ سعید جامي:                                                                0۷۹۷605605 
- سید معراج الدين علوی:                                                 0۷۷۹510۹5۷
ـ نظري پرياني:                                                              0۷0026۳152 

کنفرانس اجندای ملی به مثابۀ خانۀ دیالوگ بین االفغانی، در این مرحلۀ حساِس 
تاریخی به منظور گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور از طریق گفتمان ملی ـ  
مدنی و ایجاد تفاهم و همگرایی میان نخبه گان سیاسی ـ مدنی، شخصیت های 
و  اجتماعی  ـ  سیاسی  تأثیرگذاِر  فعالین  دینی،  بزرگان  خبره،  منور،  ملی، 
فرهنگِی سراسر کشور با اشتراک شماری از نامزدان محترم ریاست جمهوری، 

نشست یک روزه را  در اوایِل برج دلو در شهر کابل برگزار می کند.

د ميل اجنډا کنفرانس
په کابل کې جوړېږي

د ميل اجنډا کنفرانس د بین االفغاين ډيالوګ د کور په توګه، په دې حساس او تاریخي پړاو کې د 

ملی ـ مدنی خربو اترو، د سیايس ـ مدين نخبګانو، ملی، منور او خربه شخصیتونو، دیني مرشانو، 

په ټول هېواد کې د اغېزمنو سیايسـ  ټولنیزوـ  فرهنګي فعاالنو ترمنځ د تفاهم او همغږۍ د رامنځته 

کېدو له الرې په هېواد کې د سوله ییز سیايس واک لېږد لپاره، د ولسمرشۍ د یوشمېر محرتمو 

نوماندو په ګډون د سلواغې په لومړیو کې په کابل کې یوه ورځنۍ ناسته جوړه کړي.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره په الندې شمېرو اړیکه ونیسئ


