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بـرنامـۀ 
وسیعـی

 برای رشد 
فوتبال پایه دارد

روزنامه نیویارک تایمز گزارش داد، حدود یک میلیون 
)سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  آژانس  که  را  دالری 
افغانستان  دولت  محرمانه  بودجه های  از  یکی  برای 
تامین کرده بود، نهایتا در سال 2010 میالدی به دست 
باج در  برای پرداخت  القاعده رسید که در آن موقع 
راستای آزادسازی یکی از دیپلمات های افغان استفاده 

شد.
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، اسامه بن الدن، رهبر 
سابق القاعده در ابتدا نسبت به این پرداخت نگران بود 
و می ترسید سازمان سیا از این پول مطلع باشد و آن 
را آغشته به سم یا مواد رادیو اکتیو کرده و یا داخل آن 
به همین خاطر  باشد  وسایل ردگیری جاسازی کرده 
تبدیل  دیگری  رایج  به وجه  پول  این  تا  داد  پیشنهاد 

شود.
این روزنامه در گزارش خود نوشت، نامه های مربوط 
به دنبال  باج در سال 2011 میالدی  این  به پرداخت 
را در محل  امریکایی که بن الدن  حمله کماندوهای 

اختفایش در ابیت آباد پاکستان کشتند، پیدا شد. این 
مکاتبات به عنوان سند و مدرک در دادگاه عبید ناصر 
ارائه شد که ماه جاری میالدی در نیویورک به حمایت 
از تروریسم و توطیه چینی برای بمب گذاری در یکی 
از مراکز خرید منچستر واقع در انگلیس محکوم شد.

در این گزارش آمده است، عبدالخالق فراهی هنگامی 
که در سال 2008 میالدی ربوده و به القاعده تحویل 
داده شد، سرکنسول افغانستان...          ادامه صفحه 6
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و چاپلوسي نرم مي شود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سعودی و حق وتوِی روند صلح

از سی وششمین حماسۀ خونین  در مراسم تجلیل 
الرسول سیاف،  2۴ حوت والیت هرات، عبدرب 
یکی از رهبران جهادی کشور، بار دیگر به گروه  نو 
ظهورِ تروریستی - تکفیری داعش هشدار داد که 
در صورت هرگونه تحرکی در افغانستان، با سیل 

عظیمی از مجاهدین روبرو خواهند شد.
او در صحبت های خود...            ادامه صفحه 6

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در سفر به هند در 
پاسخ به پرسشی اعالم کرد که طالبان و گروه تروریستی داعش 
هیچ ارتباط سازمانی با یکدیگر ندارند و حساب آنها از یکدیگر 

جداست.
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان در 
سفر دو روزه  به هند، در پاسخ به پرسشی گفت که هیچ ارتباط 
تروریستی داعش  افغانستان و گروه  میان گروه طالبان  سازمانی 

وجود ندارد.
عبداهلل ضمن اعالم پیوستن تعدادی از فرماندهان محلی طالبان 
طالبان  فرماندهان  این  داشت:  اظهار  داعش  تروریستی  گروه  به 
تهدید جدی به شمار نمی روند زیرا دولت افغانستان با نظارت 
بر وضعیت کشور از گسترش این مسأله جلوگیری خواهد کرد.
قابل ذکر است عبداهلل عصر روز جمعه وارد دهلی نو شده است.
وحید مژده از افراد نزدیک به طالبان...              ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
برای  انتخاباتی،  نظام  اصالح  کمیسیون 
جلوگیری از تقلب و تخطی در انتخابات 
وجود  به  برای  نه  می شود  ایجاد  آینده  

آوردن بحران در افغانستان.
نهادهای  مجلس،  نماینده گان  از  شماری 
ریاست  فرهنگی  امور  مشاور  و  مدنی 
اجرایی می گویند، برای این که در آینده ها 
بحران های  در  بین المللی  جامعه  نیز 

انتخابات افغانستان دخیل نبوده و میان جی نشود، الزم 
است تا اصالحات بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی 

به وجود بیاید.
کمیسیون  هردو  رسوایی های  نتیجه  در  آنان،  گفتۀ  به 
درایت  ولی  رفت؛  پرتگاه  لبۀ  تا  افغانستان  انتخابات، 
نتیجه  بین المللی  جامعه  تالش های  و  سیاسی  رهبران 
را  بحران  این  توانستند  زحمت  به  بسیار  آنان  و  داد 

مهار کنند.
این سخنان در واکنش به گفته های اخیر رییس کمیسیون 

شکایات انتخاباتی ابراز شده است.
ستار سعادت رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته 
که ایجاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی غیرمشروع، 
در  بحران  آمدن  وجود  به  سبب  و  بوده  غیرقانونی 

افغانستان می شود.
فرهنگی  امور  مشاور  سانچارکی  فاضل  آقا  سید   اما 

این  می گوید،  ریاست  اجراییه 
که  بودند  انتخاباتی  کمیسیون های 
افغانستان را به طرف بحران برده و با 

مشکالت جدی مواجه کردند.
وی تاکید کرد، در نتیجه شاهکارهای 
هردو کمیسیون انتخابات، افغانستان تا 
رهبران  درایت  ولی  رفت؛  پرتگاه  لبه 
گرفته  صورت  تالش های  و  سیاسی 
به  بسیار  بین المللی،  جامعه  سوی  از 

زحمت توانست این بحران را مهار کند.
او تصریح کرد، خواست ما این است که باید کمیسیون 
در  تخطی  و  درتقلب  کسانی که  و  اصالح  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته دست داشتند، 
تحت پی گیرد قرار گرفته و به جرایم شان رسیده گی 

صورت گیرد.
سانچارکی گفت، بنابر...                   ادامه صفحه 6

استاد سیاف در مراسمی در هرات:
درس سخـتی بـه داعـش 
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داکتر عبداهلل:
حساب طالبان از داعش جداست
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در  دولت  اجرایِی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
با  چندین بار  چین  که  است  گفته  هند  به  سفر 
که  خواسته  آن ها  از  و  کرده  گفت وگو  طالبان 
دولت  با  صلح  مذاکراِت  در  مستقیم  به صورت 
حالی  در  عبداهلل  آقای  کنند.  شرکت  افغانستان 
به  چندی  از  که  می کند  مطرح  را  سخنان  این 
به  نسبت  بی اعتمادی  جِو  افغانستان  در  این سو 
نگرانی های  و  گرفته  باال  صلح  گفت وگوهای 
عمده یی در این خصوص در میان اقشار مختلف 
داکتر  حال،  همین  در  است.  آمده  پدید  جامعه 
غنی نیز به عربستان سعودی رفته و قرار معلوم، 
این کشور بحث هایی در خصوص  با مقام های 

گفت وگوهای صلح خواهد داشت. 
مجموع  در  غنی  سفِر  و  عبداهلل  آقای  سخنان 
موضوع  این که  آن  و  مسأله اند  یک  بیان گِر 
دیگری  زماِن  هر  از  بیش  صلح  گفت وگوهای 
قرار  افغانستان  جدید  دولت  کارِی  اولویِت  در 
با  و  چه گونه  گفت وگوها  این  این که  اما  دارد، 
چه آجندایی قرار است برگزار شود، هنوز کسی 

چیزی نمی داند. 
رهبران  متوجه  که  اصلی  انتقادهای  از  یکی 
جدید افغانستان شده، همین بحث پوشیده نگه 
حوزۀ  در  به ویژه  کشور  حیاتِی  مسایل  داشتِن 
گفت وگوهای صلح با طالبان است. بسیاری از 
نهادها و شخصیت های افغانستان، نگاه بدبینانه 
برداشت  دارند و چنین  به گفت وگوهای صلح 
حاِل  در  پرده  پشت  غنی  آقای  که  کرده اند 
زدوبندهای تازه با گروه های مخالف و حامیان 

منطقه یی شان به ویژه پاکستان است.
هم  بی جا  نگرانی ها چندان  مورد  این  در  البته   
نمی نماید؛ زیرا آقای غنی با شتاب بیشتر، نسبت 
نگاهی  به گفت وگوهای صلح برخورد کرده و 
متفاوت نسبت به رهبراِن گذشته در مورد پاکستان 
نشان می دهد. از جانب دیگر، پاکستانی ها هم در 
با  روابط  بهبود  برای  تازۀ تالش های خود  دور 
کرده اند  تفهیم  چنین  گونه هایی  به  افغانستان، 
که آقای غنی را فرد مطمین تری برای پاکستان 
حالی ست  در  این  می دانند.  کرزی  به  نسبت 
به  نسبت  بدبینی  جو  افغانستان،  داخل  در  که 
این  بسیاری ها  و  دارد  وجود  به شدت  پاکستان 
کشور را در وعده هایش صادق نمی دانند. آقای 
خود  پروژۀ صلح  تکمیل  حال  در  که  نیز  غنی 
وضاحِت  خصوص  این  در  آن که  بدون  است، 
الزم را ارایه کند، هم چنان در دامن زدن به جو 

بدبینی ها کمک می کند.
به صداهای  واکنش  در  بار  آقای غنی چندین   
اعتراضی نسبت به گفت وگوهای پشت پرده با 
اقدام های  که  داشت  اظهار  طالبان،  و  پاکستان 
نخواهد  کاری  و  است  شده  سنجیده  کاماًل  او 
کرد که صلح به قیمِت دستاوردهای سیزده  سال 
گذشته تمام شود. اما در عمل، آقای غنی حرِف 

روشن و مشخصی در مورد گفت وگوهای صلح 
ابراز نکرده و همین مسأله باعث ایجاد سوءظن 

در سطِح جامعه شده است.
مورد  در  پنهان کاری  به  غنی  آقای  درحالی که 
آن طرِف  از  می دهد،  ادامه  صلح  گفت وگوهای 
دیگر پاکستانی ها هر روز جزییاِت تازه یی از این 
گفت وگوها ارایه می کنند. به تازه گی سرتاج عزیز 
مشاور امنیت ملی و روابط خارجِی نخست وزیر 
گفت وگوهای  راه  در  که  است  گفته  پاکستان 
از  برخی  و  شده  حاصل  پیشرفت هایی  صلح، 
مستقیم  گفت وگوهای  آمادۀ  طالبان،  چهره های 
این  در  عزیز  آقای  افغانستان شده اند.  دولت  با 
مورد همان گونه که سیاست پاکستانی هاست، با 
احتیاط و همراه با مبهم گویی و کلی بافی سخن 
برگزارِی  به محِل  اشاره یی  او هیچ  است.  گفته 
این گفت وگوها و این که کی ها قرار است در آن 

شرکت داشته باشند، نکرده است.
این روزها پاکستانی ها بیشتر از همیشه وارخطا 
و مضطرب به نظر می رسند و توضیحات گنِگ 
کماکان  نیز  مورد گفت وگوهای صلح  در  آن ها 
برخاسته از همین اضطراب و نگرانی شان است. 
لجاجت های  که  می کنند  فکر  پاکستانی ها  شاید 
مدیریت  امر  در  گذشته  سال  سیزده  طی  آنان 
سطح  در  حاال  و  داشته  معکوس  نتایج  طالبان، 
را  خود  گذشتۀ  نقش  سیاسی،  معادالت  کالن 
از  نمی توان  حال،  این  با  اما  داده اند.  دست  از 
استنباط  را  مهمی  چیز  پاکستانی ها  حرکت های 

از  نزدیک تر  را  خود  که  حالی  در  آن ها  کرد. 
در  می دهند،  نشان  افغانستان  دولت  به  همیشه 
همین حال نگران سرنوشت بازی سیاسِی خود 
نیز استند؛ بازی یی که بیش از دو دهه آن را با 
مهارت و زیرکی انجام داده و در بسیاری موارد 
هم، میوۀ شیریِن آن را در بهای تلخکامِی مردم 

افغانستان چشیده اند. 
سیاست مداراِن  دهاِن  مزۀ  و  طعم  پاکستانی ها 
افغانستان را به خوبی درک کرده اند و به همین 
دلیل، همیشه چند گام به پیش برداشته اند. وقتی 
آقای عبداهلل در هند می خواهد برخی جزییات 
افشا  می ورزد،  ابا  آن  ارایۀ  از  غنی  آقای  که  را 
پاکستان  سیاست های  از  بُعد  این  به  دقیقًا  کند، 
توجه کرده است. آقای عبداهلل جزییات در مورد 
می کند؛  ارایه  هند  در  را  صلح  گفت وگوهای 
کشوری که بیش از همۀ کشورهای منطقه نگران 

چنین گفت وگوهایی است. 
منطقه یی  مناسبات  در  که  می داند  عبداهلل  آقای 
معلوم  اما  دارند؛  نقشی  افغانستان، کشورها چه 
وضعیت  این  به  نسبت  غنی  آقای  که  نیست 

چه قدر جانب احتیاط را رعایت کرده است. 
بخشی از سخناِن آقای عبداهلل در هند به گونۀ 
واضح به نقش استراتژیِک این کشور در رابطه 
عبداهلل  آقای  بود.  یافته  اختصاص  افغانستان  با 
تالش کرد که به برخی از نگرانی های هندی ها 
پاسخ دهد. آقای عبداهلل گفت: »بنیادهای روابط 
این  لطفًا  مستحکم اند،  بسیار  هند،  و  افغانستان 
دیگر کشورها  با  ما  روابط  اساس  بر  را  بنیادها 
از  تا  می  بینم  »الزم  گفت:  او  نکنید«.  قضاوت 
در  افغانستان  از  هند  سخاوتمندانۀ  حمایت 
من  کنم.  سپاس گزاری  گذشته  سال  چهارده 
یک  عنوان  به  افغانستان  به  شما  که  مطمینم 

دوست دایمی نگاه می کنید«. 
هنـد  نگرانی های  عمِق  نشان گر  سخنان،  این 
میان  در  که  نگرانی هایی  همان  باشد؛  می تواند 
اکثریت مردمِ افغانستان نیز حس می شود. »صلح 
که  اساسی یی ست  سواِل  این  بهایی؟«،  چه  به 
همواره دولت مردان از پاسِخ آن به گونۀ شفاف 

طفره رفته اند.
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احمــد عمران

پاکستان 
بی اعتمادی می آفریند

 

مردم  اما هنوز  پنجشیر  مانده، در  نو شدن  نوروز و  به  از یک هفته  کمتر 
که  زخمی  با  طبیعت  پیش اند.  هفته  چند  طغیان گِر  کهنه برف های  فکر  به 
به هموطنان مان در پنجشیر و برخی والیات دیگر زد، حاال در فکر رنگ 
و چهره نو کردن و بازگشت به اصِل خویش است؛ با این حال اما هنوز 
پنجشیر چه وقت  در  داغدارمان  و چهرۀ هموطنان  رنگ  که  نیست  معلوم 
بدل خواهد شد. هرچند داِغ از دست دادِن عزیزان، داِغ بزرگ و دیرپایی 
است، اما با همدردِی مردمی با این عزیزان، ارایۀ درسِت خدمات به آن ها 
و توزیع عادالنۀ کمک های دریافتی، شاید بتوان بازهم شکوفۀ لبخندی بر 

گونه های سردِ آن ها کاشت.
برخوردار  ویژه یی  اهمیت  از  دریافت شده  کمک های  بحث  میان،  این  در 
قابل  کمک های  مدت،  این  طی  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  است. 
توجهی از سوی مردم، نهادهای خیریه و کشورهای دیگر به پنجشیر گسیل 
شده است که در صورت استفادۀ بهینه از آن ها، نه تنها وضع آسیب دیده گان 
مناطق  بازسازی  در  می تواند  حکومت  که  می یابد،  نسبی  سروسامان 
تخریب شده و اتخاذ تدابیر پیش گیرانۀ جدید هم از این منابع استفاده کند.

تجارب تلِخ گذشته در مدیریت بهینۀ کمک های دریافتی به خصوص پس 
شدِن  حیف ومیل  ترس  حاال  بدخشان،  ارگوی  در  زمین  لغزش  حادثه  از 
کمک ها را در دل همۀ مردم راه داده و نگرانی های بسیاری را دامن زده 
با شایبۀ  ناامیدکننده سبب شده که بسیاری از هموطنان  است. این تجربۀ 
از  آسیب دیده گان  به  کمک رسانی  برای  تالش  کمک ها،  شدن  حیف ومیل 
و  بدانند  بیهوده  امری  را  غیرحکومتی  و  حکومتی  تعریف شدۀ  کانال های 
جمعی برای رساندن و توزیع کمک های شان، خود عازم مناطق آسیب دیده 

شوند و جمعی دیگر از کمک کردن منصرف شوند.
واقعیت تلِخ زمانه این است که متأسفانه فسادِ روبه رشِد شبکه یی در کشور 
چنان ریشه دوانده که با سرعِت شگفت انگیزی در هر گوشه وکنار کشور 
و در هر سازوکارِ تازه تأسیس نفوذ می کند. این مسأله سبب شده است که 
حتا مکانیزم های امدادگر هم از آفاِت انکارناپذیِر این پدیدۀ شوم و مذموم 
بی نصیب نمانند و به مرور زمان با تأثیر پذیرفتن از آن، با بحران مشروعیت 
مواجه شوند. چنین روند فلج کننده یی سبب می شود که به مرور زمان، حتا 
اعتماد به مقدس ترین نهادهای امدادرسان هم رنگ ببازد و نرخ نارضایتی 

در مقابل آن ها بیشتر شود.
حکومت وحدت ملی که مبارزه با فساد را یکی از رسالت های اصلِی خود 
می داند و در اولین مانور اقتدارنمایانۀ خود، پروندۀ بزرگ ترین فساد مالی در 
کشور را به دادستانی و دادگاه فرستاد، به خوبی می داند که در صورت ضایع 
شدن کمک های گسیل شده به پنجشیر، با چه روسیاهی یی مواجه می شود. 
حساب کم وکیِف این کمک ها برخالف سایر پول های کالِن حکومتی که 
کسی از آن ها خبر ندارد، از آن جا که مستقیم از جیب مردم وطن دوست مان 
پرداخت شده، برای همه روشن است و در صورت حیف ومیل شدن آن ها، 
انتقادات و واکنش هایی تندی را به آدرس حکومت به راه خواهد انداخت.

رویداد  اول  روزهای  در  اجراییه  رییس  و  رییس جمهور  یافتن  حضور 
با  آن ها  همدردی  برای  شایسته یی  اقدام  والیت،  این  در  پنجشیر، 
حرکِت  این  است.  بوده  نزدیک  از  اوضاع  کردن  رصد  و  آسیب دیده گان 
نمادین اما به هیچ وجه به تنهایی بسنده نیست؛ سران حکومت وحدت ملی 
باید بدانند که برای ارایۀ مناسِب خدمات و به منظور توزیع عادالنۀ کمک ها 
و روی دست گرفتن برنامه های استراتژیک معطوف به آینده، نیازمنِد یک 
برنامۀ  و  جدید  سازوکار  این  هستند.  سالم  و  پاسخ گو  سازوکار  و  برنامه 
و  کوتاه مدت  و ضرورت های  کمک ها  میزان  دقیِق  محاسبۀ  با  باید  جامع 
درازمدت در مناطق آسیب دیده، مبالغ مشخص و شفافی را به بخش های 

مختلف اختصاص دهد.
ارگوی  در  چنان چه  آن ها،  چپاول  و  چور  و  کمک ها  ناعادالنۀ  توزیع 
بدخشان شاهدش بودیم، تنها بخشی از آفت ممکن در این روند خواهد 
برنامۀ  یک  آغازیِن  مرحلۀ  آفت،  این  از  جلوگیری  دیگر،  عبارت  به  بود. 
جامع و همه گیر باید باشد. دقت در توزیع کمک های نقدی و غیرنقدی به 
خانواده های آسیب دیده، باید چنان شفاف صورت گیرد که هیچ شاکی یی 
در پروژه وجود نداشته باشد. ورنه اتفاقی مشابه آن چه در ارگوی بدخشان 
اتفاق افتاد که در آن آسیب دیده گان واقعی مشغول غِم خود بمانند و کسان 
دیگری به جای آن ها کمک ها را به یغما ببرند، هیچ گونه توجیه پذیر نیست.

باید  حکومت  نمی شود.  خالصه  مرحله  این  به  ماجرا  این همه،  وجود  با 
در مرحلۀ بعدی برای بازسازی مناطق آسیب دیده با استفاده از کمک های 
کند.  عمل  جدی  به صورت  والیت،  این  انکشافی  بودجۀ  و  دریافت شده 
بازسازی این مناطق باید در قبال یک برنامۀ همه شمول شامل همۀ مناطق 
آسیب دیده باشد و در آن ها بازهم شرط عدالت رعایت شود. در کنار این، 
حکومت مسوول تهیۀ سرپناهی امن برای بیجاشده گاِن مناطق آسیب پذیر 
است. ورنه اسکان مجدد این افراد، جز به کام خطر بردِن دوبارۀ بازمانده گان، 

حاصل دیگری نخواهد داشت.
یکی از موارد اساسی و حیاتی یی که می باید این بار در دستور برنامه های 
بازسازی حکومت وحدت ملی در این والیت قرار گیرد، پیش دستی برای 
جدید،  برنامه های  در  است.  رویدادها  این گونه  زمینه های  بردِن  بین  از 
برای  را  موثری  پیش گیرانۀ  اقدامات  که  بکوشند  باید  مسوول  نهادهای 
کاهش بخشیدن به میزان این گونه حوادث در مناطق مسکونی روی دست 
گیرند. این اقدامات که شامل برنامه های درخت کاری و سرسبزی در مناطق 
آسیب پذیر می شود، هم می تواند در بهداشت محیط زیست مان موثر باشد 
و هم در برابر حوادثی چون برف کوچ و سیالب و ... به عنوان سپر دفاعِی 

موثری عمل کند.

بهـار آمد، 
بهـاِر من نیـامد!

ACKU
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سپتامبر   15 تا  رسما  یکشنبه  روز  اروپا  اتحادیه  شورای 
تحریم ها علیه 150 مقام روس و تبعه اوکراینی و 37 نهاد 
اوکراین  ناآرامی های  در  داشتن  دست  اتهام  به  را  دیگر 

تمدید کرد.
ژورنال  براساس  تودی،  راشا  خبری  پایگاه  گزارش  به 
رسمی اتحادیه اروپا تحریم های مذکور شامل منع سفر و 

بلوکه شدن دارایی ها می شود.
در ژورنال اتحادیه اروپا آمده است: شورای اتحادیه اروپا 
اجرای تدابیر سختگیرانه را تمدید کرده و افرادی را که 
اوکراین  استقالل  و  ملی  ارضی، حاکمیت  تمامیت  علیه 
و  دارایی  توقیف  است.  کرده  مجازات  می کنند،  تالش 
نهاد برای شش ماه  ممنوعیت سفر علیه 150 تن و 37 

دیگر تمدید شده است.
اتحادیه اروپا در ادامه تاکید کرد: این تصمیم به تصمیم 
سیاسی  که در تاریخ 29 جنوری 2015 در شورای روابط 
خارجی اتحادیه اروپا اتخاذ شد، مبنای حقوقی می بخشد.

تصویب اصالحات »دردآور« در کانگرس ملی خلق چین
پس از پایان کانگرس ملی خلق چین سه هدف مهم 
برای آینده اعالم شد: پیشبرد رشد اقتصادی، اما نه 
و  زیست  محیط  به  بیشتر  رسیدگی  قیمتی،  هر  به 

پیشبرد سیاست اقتصادی بازار آزاد.
طول  در  چین  سیاست  اصلی  های  مشی  خط 
یکشنبه  روز  که  کشور  این  خلق  ملی  کانگرس 
می  حکومت  شد:  مشخص  کامال  رسید،  پایان  به 
خواهد در بخش های اقتصادی و سیاست مالی به 

گشودن دروازه های این کشور ادامه دهد.
تالش برای »ایجاد انبوهی از شرکت ها«

بیشتر  های  نوآوری  و  آزاد  بازار  اقتصاد  بر  تمرکز 
خط مشی های عمده گردهم آیی کانگرس در سال 
چیانگ،  که  لی  حکومتی  بیانیه  در  هستند.  روان 
نخست وزیر چین آمده است، بازار تجاری در مورد 

نجات یا نابودی شرکت ها تصمیم می گیرد.
تصویب  اصالحات  اجرای  خبری  نشست  در  لی 
تشبیه  گوشت«  در  چاقو  کردن  »فرو  به  را  شده 
کرد تا دردآور بودن اجرای آن ها را نشان دهد. او 
همچنین خواهان »تاسیس شمار انبوهی از شرکت 
ها« شد تا هرکس که بخواهد بتواند توانایی هایش 

را امتحان کند.
جوانان  به  که  است  قرار  اصالحات  این  براساس 
در مناطق فقیرنشین شانس بیشتری داده شود. لی، 
نخست وزیر چین گفت که کاهش کنترول اقتصاد 
اقتصادی  رشد  افزایش  معنای  به  حکومت  توسط 

برای چین است.
البته به گفته نخست وزیر چین، اقتصاد این کشور 
متحده  ایاالت  به  اشاره  با  او  است.  فشار  تحت 
هیچ  از  نامی  که  این  بدون  اروپا  و  جاپان  امریکا، 
گذشته  های  سال  در  ما  که  گفت  ببرد،  کشوری 
رشد  افزایش  برای  اقتصاد  در  دخالت  به  مجبور 
اقتصادی نبودیم: »به همین خاطر حاال دست مان باز 
تر است«. همچنین چین به گفته او دارای اندوخته 
های بزرگ مالی است و شمار قروضی که وصول 
کشورها  دیگر  با  مقایسه  در  نیست  معلوم  ها  آن 

بسیار اندک است.
اهمیت افزایش نفوذ اقتصادی

توسط  اصالحات  شده  تصویب  برنامه  براساس 
خدمات  که  است  قرار  چین  خلق  ملی  کانگرس 
اجتماعی گسترش یافته و پایه های سیستم قضایی 
لی می خواهد  یابد. نخست وزیر  استحکام  کشور 
ببرد.  پیش  با جدیت  را  زیست  محیط  از  حفاظت 
طبق سیاست های جدید، چین نمی خواهد در انزوا 
قرار گیرد، بلکه از نظر اقتصادی در سطح بین المللی 
بیشتر از گذشته با دیگر کشورها ارتباط برقرار کند. 
به سرمایه گذاران خارجی  که  قرار است  همچنین 
بیشتری داده شود. شرکت های چینی  آزادی های 
در خارج  بیشتر  تصویب شده  اصالحات  براساس 
از  توسط حکومت  و  کرد  سرمایه گذاری خواهند 

آن ها حمایت خواهد شد.
را  کشور  نظامی  بودجه  افزایش  چین  حکومت 
تصویب کرد که سطح آن در مقایسه بین المللی و 
به خصوص با هندوستان معتدل است. اردوی چین 
کند.  نمی  بازی  مرکزی  نقش  سیاست خارجی  در 
چین می خواهد بیشتر در توافق و همکاری نزدیک 
را گسترش  اقتصادی اش  نفوذ  دیگر  با کشورهای 

دهد.
کمپاین مبارزه با فساد به کارش ادامه می دهد

در مورد افزایش آزادی های سیاسی تصمیم جدیدی 
گرفته نشده است، اما محدودیت های بیشتری هم 
تصویب نشده اند. در درون حزب تالش هایی برای 
افزایش کنترول سیاسی وجود دارد. به نظر می آید 
که در این مورد میان حزب و حکومت و همچنین 
در درون حکومت اختالف نظرهای عمده ای وجود 
دارد. تا دقیقه آخر در مورد درج مساله آزادی های 
ادامه  گفتگو  و  بحث  حکومت  بیانیه  در  سیاسی 

داشت.
حکومت چین از کمپاین ضد فساد حزب کمونیست 
کامال حمایت می کند. اما این کمپاین تحت کنترول 
حزب باقی می ماند. در مجموع سیاست حکومت 
رئیس  پینگ،  جین  شی  جامع«  دستور  »چهار  با 
رشد  دارد:  کامل  خوانی  هم  دولت  و  حکومت 
معتدل جمعیت، پیشبرد اصالحات، تثبیت حکومت 

قانونمدار و رعایت قوانین حزبی.

اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را 
برای 6 ماه دیگر تمدید کرد

کری: 

حاضریم با اسد مذاکره کنیم

اردوغان:حمالت دوگانه طالبان بر کلیساها در الهور پاکستان

 ترکیه به سمت دیکتاتوری حرکت نمی کند

شهر  در  کلیسا  دو  بر  طالبان  انتحاری  حمالت  در 
شدند.  کشته  تن   13 کم  دست  پاکستان  الهور 
االحرار  جماعت  نام  به  پاکستان  طالبان  گروه  یک 

مسوولیت این حمالت را به عهده گرفته است.
میان دو انفجار در یک ناحیه عمدتًا مسیحی نشین 
فاصله  دقیقه  چند  فقط  یوحناآباد  به  موسوم  الهور 

بود.
هدف از این حمالت انتحاری یک کلیسای کاتولیک 
و یک کلیسای پروتستانت بود که مومنان در آن ها 
یکشنبه جمع  روز  مذهبی  مراسم  در  اشتراک  برای 

شده بودند.
هر دو کلیسا در فاصله 500 متری از یکدیگر قرار 
دارند. یکی از شاهدان حادثه به خبرگزاری رویترز 
کلیسا  وارد  زور  به  کرده  سعی  مرد  یک  که  گفت 

شود.
با  درگیری  در  را  محافظ  مرد  یک  »من  گفت:  او 
او  داشت.  را  کلیسا  به  ورود  قصد  که  دیدم  مردی 
انفجار  را  خود  ماند،  ناکام  کار  این  از  که  هنگامی 
داد. این مرد که صاحب یک دکان است از صدای 
متوجه  و  افتاده  وحشت  به  حمله  نخستین  انفجار 

حادثه شده بود.
دو  و  طفل  یک  جمله  از  تن   13 مرگ  از  ها  مقام 

پولیس در این حادثه خبر دادند.
تقریبا 50 تن دیگر زخمی شدند. پولیس از بازداشت 
دو تن در نزدیکی محل حادثه خبر داد که مظنون 
به اشتراک در حمالت هستند. نواز شریف، نخست 
حمالت  این  ای  بیانیه  انتشار  با  پاکستان  وزیر 

انتحاری را محکوم کرده و از حکومت های والیتی 
خواست که اقدام های محافظتی را افزایش دهند.

زجرکش کردن مظنونان توسط مردم خشمگین
در یوحناآباد بیش از 100 هزار مسیحی زندگی می 
ها  آن  از  تن  صدها  دوگانه  حمالت  از  پس  کنند. 
نیروهای  ناکافی  به سرک ها برآمده و به محافظت 
به  کردند.  اعتراض  شان  مذهبی  امکان  از  امنیتی 
به  کمک  به  مظنونان  از  تن  دو  پولیس  گزارش 
انتحاری توسط مردم خشمگین زجرکش  مهاجمان 

شدند.
دو  هر  که  گفت  والیتی  حکومت  سخنگوی  یک 
به  براین  افزون  اند.  شده  سوختانده  زنده  قربانی 
گزارش رسانه های محلی مردم خشمگین دست کم 
سه پولیس را چندین ساعت اختطاف کرده بودند. 
آن ها پولیس را متهم کردند که از کلیساها به اندازه 

کافی محافظت نکرده است.
پاکستان«  طالبان  »تحریک  از  شده  جدا  گروه  یک 
به نام جماعت االحرار مسوولیت این حمله دوگانه 
برای  که  گفتند  ها  آن  همزمان  گرفت.  عهده  بر  را 
انجام  بیشتری  حمالت  شریعت  قوانین  برقراری 
خواهند داد. طالبان اسالم گرا و افراطی در پاکستان 
در فواصل منظم حمالت خونین در این کشور انجام 

می دهند.
دو  شنبه  روز  در  پاکستان  کراچی  بازار  در  انفجار 
کشته و 12 زخمی برجای گذاشت. تا به حال معلوم 
نیست که چه کسی عامل این حمله است و هدف 

از آن چه بوده است.

با  برای گفتگو  را  آمادگی کشورش  امریکا  وزیر خارجه 
بشار اسد جهت خروج سوریه از بحران اعالم کرد.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، جان کری ،وزیر 
خارجه آمریکا گفت: ما آماده ایم که برای اجرای بندهای 

توافق نامه ژنو جهت انتقال سیاسی قدرت مذاکره کنیم.
اخیرا جان برنان، رئیس سیا نیز با در اظهاراتی که حاکی 
از تغییر آشکار مواضع غرب در قبال سوریه بود بود گفت 
که بودن اسد در قدرت بهتر از استیالی تروریست ها و 

افراط گرایان است.
کری روز یکشنبه گفت: ایاالت متحده برای پایان دادن به 

بحران سوریه باید با بشار اسد مذاکره کند.
وی خواستار افزایش فشارها بر دولت دمشق برای روی 

آوردن به این مذاکرات شد.

رییس جمهوری ترکیه ادعاها درباره اینکه قانون اساسی جدید 
کشور  این  در  دیکتاتوری  یک  ایجاد  برای  را  وی  اختیارات 

گسترش می دهد، رد کرد.
اردوغان،  طیب  رجب  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس جمهوری ترکیه در سخنرانی در استان غربی این کشور 
خود  با  جمهوری  ریاست  سیستم  که  می گویند  آنها  گفت: 
دیکتاتوری به همراه می آورد. آیا در ایاالت متحده، مکزیک یا 
برزیل نیز همین روند وجود دارد؟ تغییرات، ایجاد یک ترکیه 
یک  است.  اجتناب ناپذیر  جدید  اساسی  قانون  یک  و  نوین 

سیستم ریاست جمهوری نیز اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
رجب طیب اردوغان که یکی از موسسان حزب حاکم عدالت 
از خدمت در سمت  و توسعه ترکیه محسوب می شود، پس 
گذشته  سال  اوت  در  دهه  یک  از  بیش  برای  نخست وزیری 
میالدی به عنوان رئیس جمهوری ترکیه انتخاب شد و به دنبال 

تحکیم نقشش در این سمت است.
متمم های قانون اساسی ترکیه نیازمند حمایت بیش از دو سوم 
اعضای 550 کرسی پارلمان ترکیه یا به عبارتی دست کم 367 

رای است.
حزب حاکم ترکیه که هم اکنون 312 کرسی در پارلمان این 
انتخابات  در  کرسی ها  تعداد  افزایش  دنبال  به  دارد  کشور 

پارلمانی هفتم جون 2015 است.
مخالفان اردوغان مکررا وی را به داشتن تمایالت دیکتاتوری 
اگر مردم  اردوغان در سخنرانی خود گفت:  اما  متهم می کند 
به دنبال یک ریاست جمهوری اجرایی هستند، این امر اتفاق 

می افت

                                                                                                          دویچه وله
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پیـوسِت شماره دو
وهابیت

دو  در  که  است  مذهبی یی  گرایِش  وهابیت 
چشم گیری  رشد  اسالم  جهاِن  در  پسین  سدۀ 
داشته و بر کلیۀ مذاهِب دیگر تفوق پیدا کرده 
است. وهابیت، نامِ خود را از مؤسسش محمد 
است.  گرفته  )1206-1115ق(  عبدالوهاب  بن 
پیرواِن این گرایش مذهبی، خود را رهرِو سلِف 
سلفی  به  بیشتر  این رو  از  می خوانند،  صالح 
بدان  وهابیت  که  دیگری  عنوان  اند.  مشهور 
معادِل  می باشد.  حدیث”  “اهل  است،  متصف 
وهابیت در میان اهل تشیع، اخباری گری است.

اهل حدیث از دسته هایی ست که در سده های 
نخستیِن اسالم وجود داشتند و در برداشت های 
فقهی در برابر “اهل رای” قرار می گرفتند. امام 
ابوحنیفه )150-80ق( پیشوای اهل رای شمرده 
عقل،  از  فقهی  استنباطاِت  در  زیرا  می شود؛ 
قیاس و استحسان کار می گرفت و شاگرداِن او 
این روش،  برابر  در  دادند.  ادامه  را  این روش 
طریقۀ “اهل حدیث” قرار داشت که امام احمد 
نماینده گی  آن  از  )2۴1-16۴ق(  حنبل  بن 
می کرد. او تنها به ظواهِر قرآن و حدیث اکتفا 
اهل  از  اهل رای، عراق و  داشت. مرکز عمدۀ 

حدیث، حجاز بود. 
و  هارون الرشید  زماِن  در  رای  اهل  روش 
اعتبارِ  از  خالفت  دستگاه  در  مأمون الرشید 
ابو  امام  که  حدی  تا  بود،  برخوردار  بیشتری 
یوسف برجسته ترین شاگرد امام اعظم، به مقام 
قاضی القضاتِی هارون الرشید دست یافت و در 
قلمرو زیر سلطۀ خالفت، قضات بر اساِس فقه 
اما   می پرداختند.  قضاوت  و  داوری  به  حنفی 
متوکل عباسی، وضع دگرگون گردید  در عهد 
و خلیفه جانب اهِل حدیث را گرفت و آرای 
خالفت  دستگاه  حمایت  از  حنبل  بن  احمد 

برخوردار شد.
محمد بن عبدالوهاب در نجد به دنیا آمد و در 
یک خانوادۀ حنبلی مذهب به نشو و نما پرداخت. 
او در مذهب حنبلی آموزش دید و به مراحل 
رشد رسید. زنده گی او در قبایل صحرانشین و 
دورافتادۀ نجد، دیدگاه فقهی اش را سخت متأثر 
شدید  چنبرۀ  در  را  او  فقهِی  روش  و  گردانید 
جمود فکری، واپس گرایی و سخت گیری قرار 
داد. گزارش های تاریخی حاکی از آن است که 
پیرواِن محمد بن عبدالوهاب با گروه های دیگر 
آن ها  می کردند؛  رفتار  خوارج  به ساِن  اسالمی، 
و  می پنداشتند  بدعت  اهِل  و  مشرک  کافر،  را 
در برابِر آن ها از قساوت و بی رحمِی تمام کار 
این گرایش  مؤسِس  که  به گونه یی  می گرفتند. 
مذهبی در رسالۀ “کشف الشبهات”، بیش از 2۴ 

از  بیش  و  را مشرک  غیر وهابی  مسلماناِن  بار 
منکر  منافق،  مرتد،  کافر، بت پرست،  مرتبه   25
معاندان  خدا،  دشمنان  توحید،  دشمن  توحید، 
اسالم، اهل باطل، نادان و شیطان خوانده است. 
بر  تأثیرگذار  حنبل، شخصیت های  ابن  از  پس 
1328م/728ق(  )متوقی  تیمیه  ابن  وهابیت، 
)متوفی  جوزیه  قیم  ابن  شاگردش  و 
فقهای  بزرگ ترین  از  1350م/751ق( 
مواضِع  و  اعتقادات  که  هستند  حنبلی مذهب 

آن ها را در موارد ذیل می توان فشرده کرد:
دینی و  پیشوایاِن  قبور  زیارِت  منع   •
عدم جوازِ ساختن گنبد و بارگاه بر آنان و لزومِ 

ویران کردِن آن ها
منع توسل به پیامبر و بزرگاِن دینی   •

و طلِب استعانت از آنان
و  کافر  و  غیر خدا  به  منع سوگند   •

مشرک دانستِن عامالن این عقاید
و  جدید  چیز  هر  دانستِن  بدعت   •

وسعت دادن دایرۀ شرک
و  فلسفه  عقل،  با  کردن  مخالفت   •

تصوف
و  قرآن  ظواهِر  بر  کردن  تکیه   •

حدیث
اثبات جهت برای خداوند و معتقد   •

بودن به رؤیِت او در قیامت
مسلماناِن  تفرقۀ  از  جلوگیری   •
عمِل  و  پیامبر  سنت  به  بازگشت  و  غیرشیعه 

سلف یعنی صحابه و تابعین
رد خاتمیِت مذاهِب فقهی در چهار   •
مذهب، باطل دانستِن اجماع و قیاس، و بسنده 

کردن به ظاهِر قرآن و حدیث.
بن  محمد  و  تیمیه  این  دیدگاه  میاِن  محققین 
عبدالوهاب تشابه زیادی می بینند، با این تفاوت 
بن  محمد  و  رفیع تر  درجۀ  در  تیمیه  ابن  که 
آن  از  نازل تر  و  قشری  نگاهی  در  عبدالوهاب 
که  است  تشابه  همین  تأییِد  در  و  دارد.  قرار 
محمد بن عبدالوهاب کتاب “التوحید” )تألیف 
1153ق( را در ردِّ انواِع شرک نگاشت و بدین 
ترتیب، بخش عمدۀ مبارزه اش را نابودِی آن چه 
می داد؛  تشکیل  می نامید،  و خرافات  که شرک 

درست آن گونه که ابن تیمیه عمل کرد.
وهابی ها نوآوری را با تیغ “ان کل بدعۀ ضاللۀ 
و کل ظالله فی النار” مورد هجوم قرار می دهند 
و در این راه چنان راه افراط می پیمایند که به 
می ورزند،  ابا  سرکه  خوردن  از  ظریفی،  قول 
بدین دلیل که پیامبر از آن نخورده است، ولی از 
ریختاندِن خوِن انسان خمی به ابرو نمی آورند.

وهابی ها با همدستی آل سعود در عربستان به 
قدرت دست یافتند و به مددِ پول های بادآوردۀ 

نفتی، نظریاِت خویش را به سراسِر جهاِن اسالم 
گسترش داده و می دهند. برای شناخت ماهیت 

فکرِی این گروه، به مثال زیر توجه فرمایید:
عالماِن  از  گروهی  13۴3ق،  سال  در   
وهابی مسلک به مقصد برطرف کردِن مظالم و 
انتقاداتی به  از میان بردِن بدعت ها و منکرات، 

شرِح ذیل بر ملک عبدالعزیز وارد کردند:
دین  در  و  دوستی  کفار  با  عبدالعزیز  ملک   .1
و  می پوشد  دراز  لباس  می کند؛  سهل انگاری 

شاربش را نمی زند و عقال به سر می بندد.
2 و 3. پسرش سعود را به مصر که از بالد شرک 
است، فرستاده و پسر دیگرش را به لندن اعزام 

داشته است.
۴. از موتر، تلگراف و تلیفون استفاده می کند.

کرده  مقرر  نجد  و  حجاز  در  مالیات هایی   .5
است.

اردن  شرِق  و  عراق  )کوچی ها(  عشایر  به   .6
اراضی  در  را  خود  احشامِ  تا  است  داده  اجازه 

مسلمانان )یعنی نجد و حجاز( بچرانند.
7. تجارت با کویت را منع کرده است؛ اگر مردم 
کویت از کفار اند، باید با ایشان جنگ کرد و اگر 

مسلمان اند، چرا با ایشان قطع تجارت بشود؟
8. شیعیاِن احسا و قطیف را مجبور سازد تا دین 

اهل سنت و جماعت را بپذیرند.

نمونۀ دیگر این که، ابن سعود زمانی از علمای 
علمای  طلبید.  فتوایی  و  جست  استمداد  نجد 

وهابی مسلک در پاسِخ او چنین نوشتند:
جدید  است  امری  تلگراف  موضوع  چون   ...«
حقیقت  و  است  آمده  پدید  آخرالزمان  در  و 
گذشته  دانشمندان  از  و  نمی دانیم  را  آن  حکِم 
در  لذا  ندارد،  اشاره یی  آن  به  راجع  احدی  نیز 
بیان حکِم آن توقف کرده و چیزی نمی گوییم و 
حکمی را که به آن قطع و یقین نداریم، به طور 

جزم به خدا نسبت می دهیم”. 
آغاز  حنبل  ابن  به وسیلۀ  حدیث  اهِل  نگرش 
عصر  در  گردید.  تقویت  تیمیه  ابن  به وسیلۀ  و 
گونۀ  به  عبدالوهاب  بن  محمد  توسط  حاضر، 
عنوان  و  گردیده  ارایه  آن  افراطِی  و  قشری 
عربی  دولت های  است.  کرده  پیدا  را  وهابیت 
به صورت رسمی از آن پشتیبانی می دارند و به 
گسترِش هرچه بیشتِر آن می کوشند. این قرائت 
است.  کرده  باز  جا  به شدت  آسیا  و  افریقا  در 
گروه بوکو حرام در نیجریه، طالبان در افغانستان 
و سازمان القاعده در سطح جهانی، از این منبع 
تأثیر این گروه به قدری است  آب می خورند. 
که علمای پیرِو مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و 
حتا تشیع از بیِم آن که به چوِب بدعتی و مشرک 
آن ها  از  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه  نشوند،  نواخته 
طرف داری می کنند. از همین جاست که شماری 
از گروه های مذهبی، در عمل به مسلِک وهابیت 
گام می نهند. گروه طالبان، مثال روشنی در این 
زمینه بوده می تواند. پیروان این قرائت فکری، 
نظِر  از  را  اسالمی  کشورهای  حاضر  حاِل  در 
سیاسی به بی ثباتی کشانده اند، جلِو پیشرفت و 
توسعه را گرفته، مانع تحقِق حقوِق بشر به ویژه 
استبداد  به  و  شده اند  جوانان  و  زنان  حقوِق 
وابسته  آن چه گروه های  داده اند.  میدان  سیاسی 
به وهابیت در سطِح جهان انجام می دهند، اسالم 
را به عنواِن دینی مملو از خشونت و مسلمانان 
را واپس گرا و شرارت پیشه معرفی داشته است؛ 
و  شر  این  شماری  است  که  این  شگفت  ولی 
یاد  اسالمی”  “بیـداری  به نام  را  وهابی ها  شورِ 

می کنند و آن را به فاِل نیک می گیرند.
اسالمی  جنبش های  از:  تلخیص  و  اقتباس 

معاصر، نوشتة سید احمد موثقی

متعددی  دالیل  شود.  شروع  مردان  سوی  از  باید  اعتماد سازی   داده  نشان  تجربه 
بکنند و  بیشتری  نا امنی  باعث می شود زنان در زنده گی احساس  وجود دارد که 
نگاه شان به آینده بیشتر از مردها توأم با شک و تردید باشد. تجربه های ناخوشایند 
زنان دیگر، احساس تضییع حقوق قانونی و آسیب پذیری بیشتر زنان، از عوامل 
به وجود آمدن این احساس است. بنابراین الزم است که آقایان پیش قدم شوند و به 
همسران شان به روشی صحیح ثابت کنند که آیندۀ خوب یا بد متعلق به هر دوی 
آن هاست. زن این حق را دارد که در داشته های زنده گی با همسرش شریک باشد، 
همان طور که وظیفه دارد در نداشتن ها هم کنار همسرش بماند، اما این خیلی مهم 
است که شریک شدن در داشته ها مثل یک هدیه یا حق مسلم به او داده شود و 

خیلی مهم است که قبل از درخواست به حقش برسد.
این طور که معلوم است، اگر زنان بعد از درخواست یک چیزی به آن برسند، در 
تصورات شان این ایده شکل می گیرد که من به زور به این حق رسیدم. درحالی که 
پیش قدم شدِن مردها در شریک کردن زن در امور مالی، تأثیر بسیار خوبی روی 
مردها  نیست.  اعتماد سازی   راه  تنها  و...  موتر  خانه،  زدن  نام  به  می گذارد.  آنان 
می توانند به زنان شان ثابت کنند که در مورد مسایل مالی و تصمیم گیری دربارۀ 
در  برابرند.  هم  با  ماهانه  درآمد  کردن  خرج  حتا  و  سرمایه گذاری ها  و  خریدها 
خانه یک نفر می تواند مدیر مالی باشد اما این مدیر می تواند حس اعتماد را بدون 
کم وکاست به معاونش بدهد. معاون هم در این جا زنی است که پا به پای شوهرش 
کار می کند و در عوض می بیند که همسرش نسبت به او نگاهِ از باال به پایین ندارد 

و در مورد تصمیم گیری برای خرج کردن، هر دو با هم مشورت می کنند.
 

گاو صندوق کوچک
داشتن پس اندازهای کوچِک خصوصی برای هر یک از زوجین می تواند دردسرساز 
باشد. پس اندازهایی که کلیِت آن باید شفاف باشد اما می شود رقم و ریِز آن را 
خصوصی نگه داشت؛ هر انسانی که کار می کند و درآمد دارد، حق این را دارد که 
بخشی از آن درآمد را فقط برای خودش داشته باشد. هر یک از زوجین ممکن 
است احتیاج داشته باشند که بدون اطالع همسرشان پولی را خرج کنند؛ مثاًل به 
یک دوست یا فامیل پول قرض بدهند یا برای یکی از اعضای خانوادۀ شان هدیه 

بگیرند یا حتا به او کمک مالی کنند.
کوچـِک  گاو صندوق  یک  باید  زوج ها  که  است  مسایل  این  صحیِح  رفع  برای 
خصوصی داشته باشند. البته هر دو از وجود چنین پس اندازی اطالع داشته باشند 

و حتا از این منبِع کوچک هم به موقع برای اعتماد سازی  استفاده کنند.
 

خانم ها بخوانند
خیلی قبل تر از این که حتا فکر ازدواج را بکنید، باید یک دوره روی خودتان کار 
کنید تا نگاه تان نسبت به مردی که قرار است ازدواج کند، کمی منطقی تر شود. 
اکثر خانم های متأهل طبق یک عادت عجیب، خودشان را موظف می دانند که به 
این مشاوره ها هم  بدهند.  ازدواج مشاوره های عجیب و غریب  در سِن  دختران 
معموالً حول مشکالت زنده گی مشترِک خودشان است و بس. اتفاقًا یکی از موارد 
مهم آن هم مسایل مالی است؛ نصیحت هایی مثل »معاشت را در خانه خرج نکن«، 
»شوهرت را با پول خرج کردن تنبل نکن«، »پول هایت را برای خودت نگه دار« 
و هزار نصیحت دیگر که باید آن ها را فراموش کنید. ضمنًا غیر از نصیحت های 
عمه و خاله، یک باورِ دیگر هم هست که باعث می شود خانم ها در دام نق  زدِن 
مالی بیفتند. باوری که به آن ها می گوید تو به این مرد تکیه کرده ای و در نتیجه، او 

موظف است همۀ مسایل را برای تو حل کند. 
ما تصمیم به  با وجود مشکالت روزگارِ  باشیم، مردی که  با خودمان رو  راست 
ازدواج گرفته و با شجاعت این کار را کرده، همان مردی است که می شود به او 
تکیه کرد. پس با تنها گذاشتنش در مشکالت مالی، این تکیه گاه را برای خودمان 

به آوار تبدیل نکنیم.

منبع: ویستا
 

سا  ل  ششم        y شما  رة     y 1497  د   و   شنبه           25 حوت  /   ا سفند           y 1393       25جما   د  ی ا ال و ل     y 1436  16ما  ر  چ        42015 www.mandegardaily.com

 بخش دوم و پایانی

گاوصندوِق خصوصی
 در زنده گی مشترک

بخش چهـل ونهـم و پایانی

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور

ACKU



حمید وثیق زاده انصاری

حتا اگر تجربۀ زیادی در خواندن کتاب داشته باشید، قطعًا 
است.  آن مشکل  فهِم  که  برخورد خواهید کرد  کتابی  با 
کتاب،  موضوع  به خاطر  مطالعه،  هنگام  در  است  ممکن 
زبان، نحوۀ استفاده از کلمات در متن، یا اجزا و ساختار 
تالش  حاِل  در  که  زمانی  بروید.  پیش  به کندی  پیچیده، 
هستید که یک کتاب را بفهمید، ممکن است علت مشکل 
بودِن کتاب برای شما مهم نباشد. در این متن، توصیه هایی 

آورده شده است.
1ـ مکانی را برای مطالعه )که در آن می توانید راحت باشید 
پیدا کنیـد. تحت چه شرایطی می توانید  و مطالعه کنید( 
تمرکز داشته باشید و با کارایی بیشتری به مطالعه بپردازید؟ 
ممکن است نشستن پشت یک میز تحریر، پشت یک میز 
در کتاب خانه یی آرام، روی علف ها، کنار دریاچه یا یک 
افراد  از  باشد. بعضی  برای شما راحت تر  چوکی راحتی 
نمی توانند زمانی که اطراف آن ها سروصدایی است، درس 
بخوانند، در حالی که عده یی قادرند در هر مکانی درس 
به خصوص  کنید  فراهم  را  ایده آل  شرایط  آن  بخوانند. 

زمانی که در حال مطالعۀ یک کتاب مشکل هستید.
همراه  لغت  فرهنگ  یک  می کنید،  مطالعه  که  زمانی  2ـ 
خود داشته باشید. هر کلمه یی را که متوجه نمی شوید، در 
آن جست وجو کنید. همچنین مراجع ادبی را که فراموش 
باعث  آن ها  تشابهاِت  و  تفاوت ها  آیا  بنویسید.  می کنید، 
می شود که به خاطر نسپارید؟ آن مراجع را جست وجو 

کنید.
3ـ از طریق فهرست مطالب و خواندن دیباچۀ کتاب )که 
ممکن است ایده هایی را در مورد موضوع کتاب و اهمیت 
آن، به شما بدهد(، ببینید که کتاب چه گونه سازمان دهی 

شده است.
۴ـ اجازه ندهید که کتاب باعث دل سردی شما شود. کل 
کتاب را بخوانید؛ از این رو، موضوع کتاب را درخواهید 
اتفاقی  چه  هستند،  کسانی  چه  آن  شخصیت های  یافت: 
می افتد، در چه زمینه و مفادی است و غیره. به این تکنیک 
گاهی اوقات تند خوانی گویند، با این وجود مطمین شوید 
که تا حد ممکن خوانده اید. اگر متوجه شوید که کتاب در 
مورد چه چیزی است و هدف مؤلف از تألیف این کتاب 
چه بوده است، زمانی که بر می گردید و کتاب را دوباره 

می خوانید، آن چنان مشکل نخواهد بود.
می توانید  می خوانید،  که  هستید  کتابی  صاحب  اگر  5ـ 
به  کنید.  برجسته  را  می رسند  نظر  به  مهم  که  را  مطالبی 
نقل  کنید،  نکته برداری  دقت  به  می توانید  دیگر،  عبارت 
قول ها، اشخاص و متن ها را از طریق شمارۀ صفحه دنبال 
این  یا عالیم  از نشانه ها  استفاده  با  افراد  از  کنید. بعضی 
آن  آسان تر  بسیار  می توانند  آن ها  می دهند،  انجام  را  کار 
قسمت هایی از کتاب را که برای فهم آن ضروری است، 

را که متوجه نشدید  یا می توانید قسمت هایی  کنند.  پیدا 
عالمت گذاری کنید، سپس بعداً می توانید دوباره با دقت 

بخوانید.
6ـ خودتان را خیلی خسته نکنید. به بیان دیگر، اگر کتاب 
به نظر بسیار سخت است، کمی خواندن را متوقف کنید. 
کتاب  مورد  در  افکارتان  سازمان دهی  برای  را  زمان  این 
قرار دهید. سواالتی که تا کنون در مورد اشخاص، داستان، 
مؤلف، زمینه ها، برداشت ها و غیره داشتید را بنویسید. اگر 
از حد مشکل هستند،  بیش  فهمیدن،  برای  مفاهیم هنوز 
برداشت تان را با توضیحات کوتاهی از طریق تصاویر و 
رنگ ها بنویسید، یا سعی کنید با دوستان تان در مورد آن 

صحبت کنید تا برداشت  خود را کامل کنید.
7ـ در مطالعه وقفۀ طوالنی ایجاد نکنید. این کار ممکن 
است شما را وسوسه کند اگر کتاب بیش از حد مشکل 
این  با  بیندازید.  تأخیر  به  را  آن  رساندِن  پایان  به  باشد، 
کتاب  ادامۀ  اگر  نشوید.  وسوسه  این  تسلیم  وجود، 
خواندن را به تأخیر بیندازید، آن چیز هایی را که تا کنون 
است  ممکن  کرد.  خواهید  فراموش  نیز  را  گرفته اید  یاد 
از  را  توصیف شخصیت ها  یا  داستان  اصلی  قسمت های 
خاطر ببرید. ممکن است از موضوع اصلی کتاب نیز دور 

شوید. پس، قطعًا به مطالعه کردن ادامه دهید.
8ـ بعد از این که کتاب را یک بار مطالعه کردید، دوباره 
آن را بخوانید. قسمت هایی را که بار اول فراموش کردید 
داستان  کتاب  یک  متون  که  زمانی  بخوانید.  دوباره  را 
دکلمه  بلند  با صدای  کنید  می خوانید، سعی  بار  چند  را 
را  کلمات  خواندن  زمان  در  اگر  افراد،  از  بعضی  کنید. 

زبان  یک  یا  و  مفاهیم  راحت تر  بسیار  سخت بشنوند، 
را می فهمند. مطالب سختی را که در مرتبۀ اول مطالعه، از 
آن ها گذر کردید را بخوانید. شروع کنید بین کتابی که در 
حال مطالعۀ آن هستید و دیگر کتاب هایی که خوانده اید، 

ارتباط ایجاد کنید.
دارید، یک  کتاب مشکل  با  اگر هنوز  بگیرید!  9ـ کمک 
شما  سوال های  به  بتواند  است  ممکن  خصوصی  معلم 
پاسخ دهد. همچنین، با معلم خود در مورد سردرگمی تان 
صحبت کنید. از او سواالت مشخصی را در مورد کتاب 

بپرسید.
چیزهایی که نیاز دارید:

ـ کتاب مشکل
ـ زمان
ـ صبر

ـ فرهنگ لغت
ـ قلم

ـ کاغذ
ـ برجسته ساز

ـ پرچم/ نشانگر صفحه

علی محمد اسکندری جو
موالنا و هگل روزانه در کوی و برزن با انبوهی 
از برده گان )غالمان و کنیزان( روبه رو شدند، به 
توسط  برده  تجارت  هگل  زمان  در  که  گونه یی 
همواره  که  داشت. هگل  رواج  همچنان  غربی ها 
است،  عقالنی  دارد  واقعیت  آن چه  می پنداشت 
همان  از  پاره یی  لزومًا  را  برده  تجارت  پذیرش 
عقالنی  او  زمان  در  که  است  پنداشته  واقعیتی 
و  فلسفی  منظومۀ  دو  مطالعۀ  در  اصوالً  بود!  نیز 
مفهومی  شمای  به  باید  مولوی  و  هگل  عرفانِی 
دو  آن   )Conceptual Scheme(

فرهنِگ ناهمگون توجه داشت.
طلب  را  عشق  امپراتوری  یکی  هگل،  و  موالنا   
می کند و دیگری امپراتوری عقل را. آن دو، عشق 
و  می خواهند  امپراتوری  خدمت  در  را  عقل  و 
عقل  دولِت  آن ها  بیگانه اند.  جمهوری  با  دو  هر 
امپراتوری  و  نیستند  رضا  را  عشق  جمهورِی  و 
هولناِک چنگیز  آثار هجومِ  از  موالنا  آرزویند.  را 
خروش  آثار  از  هم  هگل  و  است  آگاه  مغول 
سهمگیِن ناپلیون بناپارت باخبر است؛ دو شرایط 
و  می کشد  عقل  سوی  به  را  یکی  که  تاریخی 
در  که  است  جالب  عشق.  سوی  به  را  دیگری 
ممکن الوجود  دو  آن  با  واجب الوجود  میان،  این 
هم سفر است. خدایی که هم در منظومۀ فلسفی 
همچنان  مولوی  معنوی  منظومۀ  در  هم  و  هگل 
نقش آفرین است، با این تفاوت که در ایده آلیسم 
دیالکتیکی هگل، خدایی که در پایان تاریخ است، 
اما  بود؛  تاریخ  آغاز  در  که  نیست  همانی  دیگر 
است  همان  فرجام،  و  آغاز  در  موالنا  پروردگار 

که هست.
 نباید ساده انگارانه پنداشت که ایدۀ آزادی موالنا 
هیچ تعلق خاطری به حیات سیاسی و اجتماعی 
تاریخ  فلسفۀ  در  آزادی  مفهوم  ولی  ندارد،  خلق 
با  است.  خلق  طبیعی  شرایط  بر  منطبق  هگل 
و  برلین  دانشگاه  بنیان  از  سال   200 گذشت 
با  امروز  دانشگاه،  این  در  هگل  تیوری پردازی 
باز  »عقل«  که  شاهدیم  جهانی  شرایط  به  توجه 
در گوشه و کنارِ این سیاره در بند است، آن گونه 
بازار  در  خاکی  کرۀ  این  در  هم  موالنا  عشق  که 
»اروتیسم« گرفتار است. نه عقل مقصود هگل بر 
جهان حکم می راند و نه عشق محمود موالنا بر 

گیتی غالب است.
که  می دهند  نشان  سیاسی  و  تاریخی  حوادث   
نه آن چه واقعیت دارد، لزومًا عقالنی است و نه 
بر  نیز  عشق  ُزنار  ضرورتًا  است،  عقالنی  آن چه 
میانش بسته شده است. جهاِن پُر از بحران کنونی 
مدرن  و  سنتی  جوامِع  مادی  و  معنوی  حیات  و 
کردن  منطقی  در  »هگلیسم«  که  می دهد  نشان 
بیهوده است و کوشش  امروز  تا  تدریجِی جهان 
موالنا نیز در لطیف کردن جهان تاکنون بی نتیجه 
فلسفۀ  در  هگل  که  می رسد  نظر  به  چنین  ماند. 

و  ناپلیون  سزار،  اسکندر،  از  ستایش  با  تاریخ 
عقالنی شدِن  در سیر  آن ها  نقش  کردن  برجسته 

روح جهان ناکام شده است.
 این سه سردار هگلی که نمایندۀ سه دین وحیانی، 
تاریخ  ارمغانی برای  طبیعی و هنری هستند، چه 
همواره  چنگیز  که  آورده اند  داشتند؟  انسانیت  و 
می پنداشت که توانست نیمی از جهان را به خاک 
او در بستر مرگ  و خون کشیده و تسخیر کند؛ 
پیش از دم فرو بستن، آخرین آرزویش را بر زبان 
شما  هم  را  جهان  دیگر  نیمۀ  پسرانم!  می راند: 

تسخیر کنید.
 شگفت است با وجودی که هگل از نقش سردار 
به  رساله اش  در  او  از  ولی  است،  باخبر  آسیایی 
اروپایی  سرداران  فقط  گویی  نمی کند؛  یاد  نیکی 
آزادی  فرآیند  در  ناپلیون(  و  سزار  )اسکندر، 
رسالۀ  در  او  داشته اند!  نقش  تاریخ  در  عقالنیت 
کم بها  خلقی  را  آسیایی  مغول  تاریخ،  فلسفۀ 
می شمارد که شیر االغ می خورد: سواران چنگیز 
و تیمور مانند سیالبی از کوه سرازیر می شوند و 
نابود  انسان و مزارع و احشام را  در سر راه شان 

می کنند و سپس خود نیز ناپدید می شوند.
باشد  مورخ  یک  نمی خواهد  هگل  که  پیداست 
که حوادث تاریخی را می نگارد، بلکه او همواره 
نشان می دهد در درجۀ نخست وی یک فیلسوف 
است و به همین سبب در رسالۀ فلسفۀ تاریخ، او 
بر وجه فلسفه بیشتر از وجه تاریخ متمرکز است. 
فیلسوف آلمانی به درستی که نخواسته شرح حال 
آمده گان را بنویسد تا مایۀ عبرت آینده گان شود. 
و  عاقالنه  نگرش  دو  می توان  اجمالی  به طور 
عاشقانۀ هگل و موالنا را که هر دو نیز دین دار، 
ایده آلیست و آرمان خواه هستند، به این شکل بیان 
کرد: هگل از خدا به انسان سفر می کند و موالنا 

از خدا به خدا.
 هگل در تاریخ سه بار به سوی آن قدرت صرفًا 
سرانجام  و  می رود   )Monism( واحد 
عبارتی،  به  است.«  مرده  »او  که  می نویسد 
او  دارد؛  نزولی  سیر  همواره  هگل  خداجویی 
می کوشد حدیث هبوط »آدم« از آسمان به زمین 
نیز  دربارۀ خدا  را  عدن  باغ  از  او  رانده شدن  و 
تکرار کند. خدای قادر مطلق دوران ظهور عیسای 
ماورایی  نیروی  یک  به  هگل  زمان  در  مریم، 
)مونیستی( تبدیل می شود که دخالتی در امور این 
جهان ندارد. مطلوب هگل آن است که در پایان 
تاریخ، صفات آزادی، ضمیر هوشیار، اراده و عقل 
به  است،  فردی  و  مطلق  مریم،  در خدای  که  را 
زودی در نهاد جدیدی به نام دولت آلمان، مطلق 

و جمعی شود.

منبع: سایت آفتاب
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چه گونه یک کتاِب 
مشکل را مطالعه کنیـم؟

»عشـق« موالنا و »عقـل« هگل
درنگی بر »فرجام تاریخ« در فلسفۀ ایده آلیستی »هگل«
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درس سخـتی بـه داعـش... 
گفت که گروه داعش، یک گروه کاماًل غیرانسانی بوده 
و  نداشته  برابری  اسالم  با  اعمال شان  از  هیچ یک  که 

برای بدنامی این دین مقدس، ایجاد شده است.
حماسۀ 2۴ حوت مردم والیت هرات در سال 1357 
پس از آن صورت گرفت که هزاران تن از مردم بی دفاع 
این والیت، توسط رژیم دست نشاندۀ شوروی سابق 

به شهادت رسیدند.
استاد سیاف، در سخنان خود، این روز بزرگ را نمونۀ 
بارز اسالم خواهی و مجاهدت مردم هرات دانست و 
بیان کرد که قیام 2۴ حوت، به منظور برپا نگاه داشتن 

پرچم اسالم در کشورمان صورت گرفت.
رشادت های  از  یادکردن  با  خود  صحبت های  در  او 
گفت:  هرات  مردم  ویژه  به  و  افغانستان  مجاهدان 
جهادمردان افغانستان، پاسداران واقعی کشور خواهند 
تکفیری   – تروریستی  نمی گذارند که گروه های  بود و 

همچون داعش در این سرزمین ظهور کند.
اسالم  با  را  ارتباطی  هیچ گونه  داعش  گروه  افزود:  او 
نداشته و بیشتر برای از بین بردن اسالم به وجود آمده 

اند.
آقای سیاف در کنار این بیان کرد که مردم افغانستان، 
مردم آزاده هستند و به هیچ وجه نمی گذارند تا با نام 
اسالم بازی شده و اجیران کشورهای دشمن اسالم، در 

کشورمان راه پیدا کنند.
تبلیغات  فریب  تا  خواسته  افغانستان  مردم  از  او 
گروه های تکفیری که زیر نام اسالم ایجاد شده اند را 

نخورده و به واقعیت های اسالمی پی ببرند.
دسیسه هایی  از  همچنین  جهادی  مشهور  رهبر  این 
خبر داد که شماری در این اواخر مجاهدان را بر علیه 

حقوق بشر و قوانین انسانی دانسته اند.
و  مجاهدان  این  که  کرد  تاکید  صراحت  با  سیاف 
تفکرات آنان است که حافظ حقوق بشر و ارزشهای 

انسانی می باشند.
نور،  محمد  عطا  بشر،  حقوق  جهانی  سازمان  اخیراً 
اسداهلل خالد و جنرال رازق از فرماندهان مجاهدین را 

»افراد ناقض حقوق بشر« خوانده است. 
این حماسۀ 2۴  مردم والیت هرات هم می گویند که 
حوت بود که آزادگی را در این والیت زنده نگه داشته 

و مانع تسلط بیگانگان بر سرزمینمان گردید.
یادگار  هرات،  والیت  شهید  هزاران  که  معتقدند  آنان 
دین دوستی و مجاهدت این مردم می باشد که برای 
تا  حاضرند  فکری خود،  ارزشهای  و  اعتقادات  حفظ 

جانشان را از دست بدهند.
از  زیادی  شمار  مراسم،  این  در  که  است  ذکر  قابل 
مقامات دولتی و مردمی از جمله فضل هادی مسلمیار، 
رییس مجلس بزرگان و والیان کابل و پروان حضور 

داشتند.

علی پارسا
تا  رفت  سعودی  عربستان  به  بازهم  غنی  رییس جمهور 
برداشته  مثلِث صلح  به سمِت سومین رأِس  را  سومین قدم 
باشد. او در این سفِر دو روزه با ملک سلمان ابن عبدالعزیز 
پادشاه سعودی و جمعی از مقاماِت این کشور دیدار کرد. 
دور  به  معطوف  بیشتر  سفر،  این  اولیۀ  هدف  بدون شک 
افغانستان  پایدار در  امنیت  جدید مذاکراِت صلح و تأمین 
از  می توان  هم  را  اقتصادی  اهداف  که  هرچند  است ـ 
جمله اهداِف مهِم این سفر عنوان کرد. با عطف به روابط 
بر طالبان و کشور  این کشور  نفوذ گستردۀ  استراتژیک و 
از  آن  ثروِت  از  مملو  خزانه های  و  یک سو  از  پاکستان 
سوی دیگر، هیچ دولت مردی در کشوری مانند افغانستان 
نمی تواند و نمی باید ریاض را نادیده بگیرد. با این وصف 
اما عربستان سعودی چه نقش بالفعل و بالقوه یی می تواند 
در آیندۀ عرصه های امنیت و اقتصاد در افغانستان بازی کند؟ 
باشد؟  باید  کابل و ریاض چه گونه  میان  روابط  کمّ وکیِف 
نزدیکی با این قدرِت منطقه یی چه فرصت ها و تهدیداتی را 
فراروی افغانستان خواهد گذاشت؟ و نهایتاً این که می توان 
و  مثبت  تأثیرات  و  ریاض  ـ  کابل  حسنۀ  روابط  آیندۀ  به 
سازندۀ این کشور بر روند صلح با طالبان و توسعۀ اقتصادی 

امیدوار بود؟
رییس جمهور غنی هم در مقامِ سخن و هم در حیطۀ عمل 
تا کنون نشان داده که عربستان سعودی نقش برجسته یی 
پنج حلقه یی  تحلیل  در  او  دارد.  خارجی اش  سیاست  در 
سیاست خارجی خود، به نظر می رسد که برای جلب نظِر 
کشورهایی مسلماِن اثرگذار به خصوص سعودی، حلقۀ دومِ 
سیاست خارجِی خود را به کشورهای اسالمی تخصیص 
داده است. جدا از کشورهای پاکستان و ایران که به نسبت 
همسایه گی با افغانستان در حلقۀ نخست سیاست خارجِی 
این کشور قرار گرفته، گمان می رود که وقتی سخن از حلقۀ 
مهم و سرنوشت سازِ کشورهای اسالمی زده می شود، منظور 
کشورهای مقتدرِ مسلماِن حوزۀ خاورمیانه است. ورنه حتا 
کشورهای مقتدر اسالمی حوزۀ شرق و جنوب شرِق آسیا 
افریقایی که روابط بسیار محدودی  یا دولت های مسلمان 
مناسبی  توجیه  نمی توانند  هیچ وجه  به  دارند،  افغانستان  با 
کشور  خارجی  سیاست  دومِ  حلقۀ  دادن  اختصاص  برای 
به  با توجه  این حساب و  با  باشد.  به کشورهای مسلمان 
ملی  وحدت  حکومت  گرایش های شش ماهۀ  و  مراودات 
دوم  حلقۀ  تخصیص  نگوییم  اگر  مسلمان،  کشورهای  با 
سیاست خارجی به جهان اسالم، امری بیهوده و ناشی از 
نوعی ایدیالیسم سیاسی است، می توان با کمی تسامح گفت 
که چنین رویکردی بیشتر در صدد برجسته کردِن موقِف 

قدرت هایی چون سعودی است.
به این ترتیب، دیده می شود که نقش کشوری چون سعودی 
در سیاست خارجی رییس جمهور غنی، به اندازه یی است 
که حاضر شده برای مشروعیت بخشیدن و توجیه آن، از 
تعبیر »جهان اسالم« در طرح پنج حلقه یی سیاست خارجی 
خود نام ببرد. از سوی دیگر، تنها با عطف به رقِم سفرهایی 
داده،  انجام  کنون  تا  کشور  این  به  غنی  رییس جمهور  که 
به خوبی می توان به جایگاه برجسته و استثنایی این کشور در 
نظام فکری و جهان بینی او راه یافت. این سفر رییس جمهور 
غنی، سومین سفر شخصی او به سعودی است؛ در حالی 
که او تا کنون به بسیاری از کشورهای های بزرگ منطقه ، 
یک بار هم سفر نکرده است. به بیان دیگر، سعودی تنها 
کشوری ست که رییس جمهور غنی در شش ماه حکومتش، 
سه بار به آن سفر کرده است. به عالوه، سعودی اولین میزباِن 
زمان  در  او  است.  بوده  غنی  رییس جمهور  خارجِی  سفر 
اولین سفر  که  بود  گفته  پیشاپیش  انتخاباتی،  رقابت های 
شریف  بیت اهلل  به  را  ریاست جمهوری اش  خارجی 
اختصاص خواهد داد. هرچند این سفر او، بیشتر رنگ دینی 
ـ عقیدتی داشته، اما به هر حال نمی توان از جنبۀ سیاسی ـ 

دیپلوماتیِک آن غافل شد.
عربستان سعودی جایگاه  که  می شود  دیده  ترتیب  این  به 
بسیار ویژه یی در پندار رییس جمهور غنی دارد. واقعیت های 
عینِی سیاسی هم، تا حد زیادی بر اهمیِت این نوع جهان بینی 
تأکید می کند. بدون شک که چشم پوشی از بزرگ ترین حامِی 
بنیادگرایی مذهبی در جهاِن اسالم و یکی از اقتصادهای برتر 
منطقه یی، تنها می تواند نشان از بی خردی و توهم زده گی در 
عنوان  به  سعودی  عربستان  باشد.  خارجی  سیاست  وادی 
یکی از تنها سه کشوری که در زمان امارت اسالمی طالبان، 
آن  و  شناخت  رسمیت  به  را  سیاسی  نامشروِع  رژیم  این 
را مورد حمایت های گسترده سیاسی - اقتصادی قرار داد، 
بدون شک حاال هم روابط و اثرگذاری های چشم گیری بر 
این گروه خواهد داشت. از سوی دیگر، این کشور با توجه 
به قرائت رسمِی بنیادگرایانه یی که از اسالم عرضه می کند، 
نقش مهمی در ایدیولوژی سازی برای گروه های افراطی و 
بنیادگرای مذهبی بازی می کند. سعودی کشوری ست که در 
آن هنوز زنان حتا با حجاِب تعریف شدۀ اسالمی، از بسیاری 
از حقوق انسانِی خود محروم اند. آمار سرسام آورِ اعدام و 
شکنجه با توجیه دینی در این کشور سبب شده است که 
این کشور همواره در صدرِ کشورهای ناقض حقوق بشر 
قرار داشته باشد. همۀ این واقعیت ها، روایت گِر نگاه بسته و 
رویکرد بنیادگرایانۀ این رژیم به دین و مذهب است که نه 
تنها در عرصۀ داخلی، بلکه در عرصۀ بین المللی هم خوراک 

مادی و معنوِی بسیاری از بنیادگرایان را فراهم می کند. نقش 
نیز  افغانستان  در  افراطی  از گروه های  این کشور  حمایتِی 
برای همه به خوبی مسّجل شده است. با درک این واقعیت، 
می توان گفت که این رژیم جایگاه غیرقابل انکاری در روند 

صلح افغانستان می تواند بازی کند.
حاال  سعودی،  بی شمار  نفتِی  درآمدهای  دیگر،  سوی  از 
دیگر این کشور را به یکی از قدرت های بالمنازع اقتصادی 
ـ نظامِی منطقه بدل کرده است. روابط نزدیک دو کشور، 
صرف نظر از تهدیدات احتمالی یی که می تواند به بار آورد، 
عرصه را برای سرمایه گذاری ها و کمک های مالِی سعودی 
به افغانستان بیش از پیش هموار می کند. هرچند که پیش از 
این هم افغانستان به گونۀ نسبی از این کمک ها مستفید شده، 
مانند  استراتژیکی  به نسبِت شرکای  این کمک ها  اما حجم 

هند به مراتب کمتر بوده است.
قابل  نقش  می تواند  هرچند سعودی  اوصاف،  این  همۀ  با 
و  طالبان  با  افغانستان  صلح  روند  پیشبرد  در  مالحظه یی 
این  ارادۀ  اما  کند،  بازی  اسالم آباد  ـ  کابل  روابط  تقویت 
کشور برای پا گذاشتن در این روند همواره مورد پرسش 
بوده است. در 13 سال گذشته هم هرچند رییس جمهور 
روند صلح  در  این کشور  نقش سازندۀ  به  پیشین کشور، 
واقف بود و برای وارد شدن این کشور به روند صلح تالش 
کرد، اما نتوانست هیچ دستاوردی در این عرصه به نامِ خود 

رقم زند.
بیشتر نگاهی  افغانستان،  به  نگاه سعودی  شکی نیست که 
مذهبی ـ ایدیولوژیک است؛ افغانستان در موقفی نیست که 
بتواند منافع اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
برای سعودی به بار آورد. اگر نگاه پاکستان، چین، روسیه، 
ایران، ترکیه و ... به افغانستان، نگاهی سیاسی یا اقتصادی 
یا فرهنگی یا امنیتی است، عربستان در همۀ این عرصه ها 
و  افغانستان  وصِل  حلقۀ  تنها  است.  بی نیاز  افغانستان  به 
مسأله  همین  است.  ایدیولوژی  و  مذهب  مسالۀ  سعودی، 
طعم  سالی ست  چند  که  افغانستانی  برای  می تواند  هم 
شیرین دموکراسی و حقوق بشر را چشیده، نگران کننده و 
یأس آور باشد. سعودی نه خود با ارزش های حقوق بشری 
این ارزش ها  از  نه میلی به حمایت  سِر سازگاری دارد و 
در  کشور  این  برعکس،  بلکه  دارد.  دیگر  کشوری  در 
است  افغانستان  در  ایدیولوژیکی  پایگاه های  ترویِج  صدد 
که به گونۀ مثال در مواردی مانند مدرسه های دینی تجلی 
می یابد. با این حساب دیده می شود که این کشور بیش از 
آن که غمخوار ما باشد، هم پیالۀ طالبان و دیگر گروه هایی 
افراطی ست که دردی از آن ها دوا می کند. معلوم نیست که 
این سه سفر چه چکی پیش کرده  رییس جمهور غنی در 
است تا بتواند نگاه ثروتمندترین پادشاه جهان را به روند 
نه تنها  بها  این  امید می رود  اما  افغانستان جلب کند؛  صلح 
کم تر از بهای جنگ باشد، بلکه بهایی غیر از خطوط سرِخ 

مردم افغانستان باشد!
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عبدالخالق فراهی در بدل...
آنکه  از  پس  بعد  سال  در  وی  بود.  پاکستان  پیشاور  در 

افغانستان به القاعده پنج میلیون دالر باج داد آزاد شد.
یک پنجم این مبلغ پول سازمان سیا بود که از بودجه دولت 
افغانستان که سازمان سیا ماهانه مبالغی را به آن اختصاص 

می داد، تامین شده بود.
القاعده  مقامات  از  یکی  نوشت،  تایمز  نیوروک  روزنامه 
خرید  برای  باج  مبلغ  این  از  نوشت،  الدن  بن  به  خطاب 
خانواده های  به  که  مبالغی  و  عملیاتی  نیازهای  تسلیحات، 
می شود،  داده  افغانستان  در  بازداشت  القاعده  نظامیان  شبه 

استفاده خواهد شد.
این روزنامه در ادامه گزارش خود نوشت، مبالغ ارسال شده 
از سوی سازمان سیا به دفتر حامد کرزی، رییس جمهوری 
نظامی،  فرماندهان  حمایت  جلب  برای  افغانستان  وقت 
هزینه های  برای  همچنین  و  مقامات  دیگر  و  قانونگذاران 
سفرهای دیپلماتیک محرمانه و اسکان مقامات ارشد استفاده 

شد.
مقامات افغانستان گفتند، از زمان ریاست جمهوری اشرف 
غنی در سپتمبر سال گذشته میالدی، این پرداخت ها گاه به 

گاه صورت گرفته است.
بر  عالوه  گزارش  این  نوشت،  تایمز  نیویورک  روزنامه 
و  افغانستان  مقامات  با  مکالمه  مبنای  بر  القاعده  مکاتبات 
غرب تهیه شده اما سازمان سیا در این باره هنوز اظهارنظری 

نکرده است.

حساب طالبان از داعش...
در مصاحبه یی با خبرگزاری تسنیم در این خصوص 
بسیار  آن ها  تبلیغات  و  داعش  موضوع  که  بود  گفته 
عجیب است و گروه طالبان نیز تاکنون دوبار با ارسال 
خود  اقدامات  از  دست  تا  خواسته  داعش،  به  پیام 

بردارند و سبب فتنه در افغانستان و پاکستان نشوند.

به گفته وی، داعش نیز به این نتیجه رسیده که حضور 
و  تندرو  گروه های  مقاومت  با  مناطق  این  در  آنها 

پرسابقه روبرو خواهد شد.
وجه  هیچ  به  افغانستان  در  بود:  کرده  تاکید  مژده 
طالبان  زیرا  ندارد  وجود  داعش  حضور  شرایط 
افغانستان برآمده از مدارس دیوبندی هستند و داعش 
یک گروه سلفی بشدت تندرو است که سرسازش با 

دیوبندیها ندارند و حضور داعش در این کشور بیشتر 
جنبه تبلیغاتی دارد.

رهبر  البغدادی،  ابوبکر  که  است  حالی  در  این 
یک  را  عمر  محمد  مال  نیز  داعش  تروریستی  گروه 
جنگ ساالر بی سواد و نادان عنوان کرده و او را خالی 

از ارزش و اعتبار روحانیت و سیاست خوانده  بود.

ایجاد کمیسیون اصالحات...
نظام  اصالح  کمیسیون  باید  سیاسی  رهبر  دو  هر  توافق 
انتخاباتی ایجاد و این کمیسیون، اصالحات اساسی را هم 
در کمیسیون های انتخاباتی و هم در قانون انتخابات برای 

برگزاری انتخابات شفاف در آینده ها فراهم کند.
مشاور امور فرهنگی ریاست  اجراییه از آماده کردن مسودۀ 
این  مسودۀ  افزود،  داده  خبر  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون 
کمیسیون آماده شده، دیدگاه ها جمع بندی شده و خواست 
را  کار خود  زودتر  کمیسیون هرچه  این  که  است  این  ما 

آغاز کند.
اصالح  کمیسیون  ایجاد  کار  تمامی  گفت،  سانچارکی 
در  رییس جمهور  فرمان  منتظر  ما  و  یافت  پایان  انتخاباتی 

اجرایی آن هستیم.
دیده بان  موسسۀ  رییس  بارکزی  ذکریا  حال،  درهمین 
اصالح  کمیسیون  ایجاد  می گوید:  افغانستان  دموکراسی 
نظام انتخاباتی، برای جلوگیری از بحران در انتخابات آینده  

است، نه برای ایجاد بحران.
وی تاکید کرد، اگر یک نظرسنجی صورت گیرد، مشخص 
و  مدنی  نهادهای  افغانستان،  مردم  تمامی  که  می شود 
نهادهای ناظر بر انتخابات به این توافق نظر دارند که باید 
اصالحات اساسی و بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی به 

وجود بیاید.
به گفتۀ او، نظربه قانون اساسی و قانون انتخابات انحصار 
مطابق  و  نشده  داده  نهادی  هیچ  به  انتخاباتی  اصالحات 
ماده 6۴ قانون اساسی رییس جمهور می تواند کمیسیون های 
خاصی را در موارد خاص ایجاد و تغییرات الزم را انجام 
جزء  هم  انتخابات  کمیسیون های  در  اصالحات  که  دهد 

آن می باشد.

سال  ریاست جمهوری  انتخابات  کرد،  تصریح  بارکزی 
گذشته، افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش برد؛ بنابراین الزم 
است تا در تمامی مواردی که سبب تنش ها در انتخابات 

گذشته شده بود، تغییرات و اصالحات به میان آید.
رییس دیده بان دموکراسی تاکید کرد، برای اینکه در آینده ها 
افغانستان  انتخابات  بحران های  در  بین المللی  جامعه  نیز 
اصالحات  تا  است  الزم  نشود،  میان جی  و  نبوده  دخیل 

بنیادی در کمیسیون های انتخاباتی به وجود بیاید.
ایجاد  زمینه  در  سهل انگاری هایی  هرچند  افزود،  او 
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی به میان آمده؛ ولی ظاهراً 
ریاست اجراییه  به  ریاست جمهوری  از  مسوده  این  فرمان 

فرستاده شده است. 
با این حال غالم فاروق مجروح عضو مجلس نماینده گان 
می گوید: اگر کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی غیر قانونی 
است،  قانونی  غیر  هم  ملی  وحدت  پس حکومت  است؛ 
زیرا حکومت فعلی براساس توافق سیاسی به میان آمده و 
آوردن اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی یکی از مواد 

این توافق نامه می باشد.
اصلی  برنامه های  از  یکی  کرد:  تاکید  مجلس  عضو  این 
را  ملی  وحدت  حکومت  اساس  که  سیاسی  توافق نامۀ 
انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون  ایجاد  می دهد،  تشکیل 

برای آوردن تغییرات در کمیسیون های انتخاباتی است. 
او گفت: برای جلب اعتماد مردم نسبت به روند برگزای 
گرفته  صورت  تقلبات  که  درآینده ها  سالم  انتخاباِت 
درانتخابات ریاست جمهوری این اعتماد را به شدت صدمه 
زده، باید اصالحات اساسی در کمیسیون های انتخاباتی به 

میان آید. 
اخراج  برای  که  است  درست  کرد،  تصریح  مجروح 
اعضای کمیسیون های انتخابات یک سلسله شرایط مطرح 

پار یک  انتخابات ریاست جمهوری سال  شده؛ ولی چون 
انتخابات معمول نبوده و تقلبات صورت گرفته افغانستان 
برگزاری  برای  بنابراین  بود؛  کشانیده  بحران  طرف  به  را 
اصالحات  آوردن  نیازمند  ما  درآینده ها  شفاف  انتخاباِت 

اساسی درهردو کمیسیون هستیم.
وصالح  خیر  برای  هرحکومت  هم  سوی  از  افزود،  وی 
اصالحات  به  دست  تا  دارند  صالحیت  خویش  مملکت 
درنظام بزند که کمیسیون های انتخابات هم جزو آن است. 
به  نسبت  حکومت  بی توجهی  دلیل  مجلس،  عضو  این 
آوردن اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی را جا به جا 
کردن اشخاص وابسته به حکومت در پارلمان آینده عنوان 

می کند.
حکومت  که  دارد  وجود  احتمال  این  می گوید،  مجروح 
بخواهد با تغییر نیارودن درنظام های انتخاباتی افراد وابسته 
به خود را در پارلمان جا دهد؛ ولی بخش اساسی توافق نامۀ 
سیاسی آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی است؛ بنابراین 
امری  یک  انتخاباتی  کمیسیون های  در  تغییرات  آوردن 

حتمی است و انجام خواهد شد. 
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل/ 
یک  هیچ  گسترده  تقلبات  دلیل  به  روان  سال  فروردین 
و  بیاورند  دست  به  را   1+50 رای  نتواستند  نامزدان  از 
انتخابات به دور دوم رفت؛ اما انتخابات دور دوم که میان 
داکترعبداهلل و داکتر اشرف غنی برگزار شده بود، به دلیل 
و  شد  کشیده  چالش  به  گسترده  و  یافته  سازمان  تقلبات 
تنش های انتخابات تقریبًا شش ماه طول کشید و باالخره با 
پا درمیانی امریکا و کشورهای غربی یک حکومت توافقی 
ایجاد شده و در این حکومت داکترعبداهلل به عنوان رییس 

اجراییه و داکترغنی به عنوان رییس جمهور اعالم گردید.

سعودی و حق وتوِی روند صلح
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سرمربی بارسلونا یک هفته پیش از رویارویی با 
رئال مادرید تاکید کرد این دیدار مهم ترین بازی 

فصل آنها نخواهد بود.
بارسلونا در دیدار هفته بیست و هفتم لیگا نتیجه 

دو بر صفر در خانه ایبار به برتری رسید.
 ،55 و  )پنالتی(   31 مسی  لیونل  دیدار  این  در 
گل های بارسلونا را وارد دروازه تیم میزبان کرد. 
با این نتیجه بارسلونا با کسب 65 امتیاز همچنان 
در صدر جدول رده بندی قرار دارد و ایبار هم 
اختیار گرفته  را در  رتبه چهاردهم  امتیاز  با 27 

است.
ایبار  مقابل  پیروزی  مورد  در  انریکه  لوییس 
گفت: به نظر من این تیم به هیچ وجه شبیه تیمی 
نیست که در هشت دیدار گذشته خود شکست 
خورده است. آنها در رویارویی با ما نشان دادند 
با وجود  و  بسیار جان سخت هستند  تیمی  که 
شکست در هشت دیدار پیاپی همچنان در رتبه 
چهاردهم قرار دارند. امیدوارم مشکلی برای آنها 
به وجود نیاید و بتوانند فصل آینده هم در لیگا 
حضور داشته باشند. بسیاری بر این باور هستند 
که ما در این دیدار ریتم آرامی داشتیم. باید این 
موضوع را از بازیکنان ایبار بپرسید. بازی خوبی 
انجام دادیم و توانستیم چیزی که در این دیدرا 

شایسته اش بودیم را کسب کنیم.

کارهایی  تمام  باید  دیدار  هر  در  افزود:  انریکه 
که برای رسیدن به پیروزی الزم است را انجام 
دهیم. اینکه یک تیم تالش کند کنترل زمین را 
است.  خوب  خیلی  نیز  باشد  داشته  دست  به 
هر  که  بود  تاریخی  جدال  یک  ایبار،  با  پیکار 
دو باشگاه در آن بهترین نمایش خود را به اجرا 
جدی تر  دیدار  این  در  بودیم  مجبور  گذاشتند. 
ایبار مشکل های  از هر دیداری بازی کنیم زیرا 

زیادی در تمام دیدار برای مان ایجاد کرد.
دیدار با رئال مادرید هفته آینده برگزار می شود. 
بازیکن در دیدارهای  انریکه که خود به عنوان 
برای  داشت  حضور  میدان  در  رئال  با  زیادی 
سنتی  رقیب  مقابل  مربی  عنوان  به  بار  دومین 
دیدار  این  مورد  در  او  ایستاد.  بارسلونا خواهد 
حساس هم گفت: با فرمی بسیار خوب به دیدار 
از  جدول  صدر  رفت.  خواهیم  مادرید  رئال  با 
را  رئال  مقابل  اما بدون شک، دیدار  آن ماست 
هفته  نمی کنم.  قلمداد  فصل  دیدار  مهم ترین 
لیگ  برگشت  دیدار  در  داریم.  پیش رو  جذابی 
قهرمانان اروپا به مصاف منچسترسیتی می رویم 
و شاید بتوانیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان راه 
است.  باکیفیت  بسیار  تیمی  سیتی  کنیم.  پیدا 
موجب  دیدار  آن  در  برنامه هایمان  امیدوارم 

پیروزی مان شود.

فدارسیون  در  پایه  فوتبال  آسیایی  روز  از 
فدراسیون های  تمام  مانند  افغانستان  فوتبال 
ورزشی  جشنوارۀ   راه اندازی  با  آسیایی 

تجلیل شد.
رییس  کریم  کرام الدین  روز،  این  در 
نشان  خاطر  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
افغانستان  فوتبال  فدراسیون  که  ساخت 

پایه  فوتبال  رشد  برای  وسیعی  برنامه های 
افغانستان  سرتاسر  در  برنامه ها  این  و  دارد 

عملی خواهد شد.
زیر  کودک   250 از  بیش  جشنواره  این  در 
به  یکروز  و  داشتند  حضور  سال   12 سن 

یادماندنی را رقم زدند.

عملکرد  از  تمجید  با  مونیخی  سرخپوشان  اسپانیایی  سرمربی 
مربیگری  به  دیگر  بار  کرد  عنوان  برابر وردربرمن  شاگردانش 

بایرن افتخار کرده است.
 پپ گواردیوال پس از برتری ۴ بر صفر شنبه شب شاگردانش 
آلمان  بوندس لیگای  بیست و پنجم  هفته  در  وردربرمن  برابر 
گفت: بایرن مونیخ در جریان بازی تمرکز کلی خود را تقویت 
و خیلی خیلی عالی کار کرد. پس از بازی با شاختار دونتسک 
در لیگ قهرمانان اروپا آماده شدن برای بازی با حریفی جدید 
کار ساده ای نبود. امروز یکی از آن روزهایی بود که به مربیگری 

تیم بایرن مونیخ خیلی افتخار کردم.
وی در خصوص استراحت دادن به نویر که در فصل جاری 
در تمامی 2۴ بازی بوندس لیگایی بایرن و تمامی هشت بازی 
تیم  این  دروازه  درون  اروپا  قهرمانان  لیگ  در  باواریایی ها 
این  در  نویر  مانوئل  به  می خواستم  کرد:  عنوان  بود،  ایستاده 
بازی یک استراحتی داده باشم. البته به په په رینا هم ایمان دارم. 

او دروازه بان باتجربه ای است.
شاگردان پپ گواردیوال با پیروزی برابر وردبرمن 6۴ امتیازی 

شدند و با حفظ صدرنشینی خود حاشیه امنیت شان در صدر 
به  با ولفسبورگ دوم جدولی  جدول رده بندی بوندس لیگا را 

1۴ امتیاز افزایش دادند.

از  یک  هیچ  را  افتخارهایش  که  است  باور  این  بر  چلسی  سرمربی 
مربیان نتوانسته اند به دست آورند.

چلسی تیم تحت رهبری او با 27 بازی و کسب 63 امتیاز در رتبه 
نخست جدول رده بندی قرار دارد.

ژوزه مورینیو به همراه چلسی جام های زیادی کسب کرده است. او 
اما جام قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را که با پورتو در سال 200۴ 
نکرده  فتح  هنوز  در چلسی  کرده،  2010 کسب  سال  در  اینتر  با  و 
است. آبی های لندن هفته گذشته به دست پاری سن ژرمن و به خاطر 

گل خورده بیشتر در خانه از لیگ قهرمانان اروپا حذف شدند. آ
کارلو آنچلوتی، سرمربی کنونی رئال مادرید به همراه تیم های میالن 
لیورپول  پیشین  سرمربی  پیسلی،  باب  و  بار(  )یک  رئال  و  بار(   2(
)سه بار( از مربیانی هستند که سه بار در اروپا قهرمان شده اند. ژوزه 
مورینیو اما این شانس را دارد که بتواند با سه تیم متفاوت قهرمانی 

در اروپا را تجربه کند.
وقتی در نشست خبری از مورینیو سوال شد که آیا قهرمانی در اروپا 
برایش در اولویت قرار دارد، وی در پاسخ گفت: نه، اینطور نیست. 
آن  از  بیش  هستند.  نگران  برایم  انگلیس  لیگ  در  همه  می کنم  فکر 
چیزی که فکر می کنم. آنها نمی دانند معنای خوشحالی من چیست.

سرمربی پرتغالی آبی های لندن در ادامه به صحبت در مورد این که 
پرداخت و گفت: خوشحالی من  بزرگی می گویند  مربی  او  به  چرا 
به این دلیل است که وقتی خودم را با مربیان دیگر مقایسه می کنم، 
کارنامه شان  در  را  داشتم  من  که  موفقیت هایی  آنها  از  کمی  تعداد 
دارند و دیگران با من فاصله دارند. فاصله خیلی زیادی هم دارند. 
احترام زیادی برای مربیان دیگر قائل هستم اما در لیگ برتر انگلیس، 
کدام مربی به جز من و لوییس فان خال پیشینه قهرمانی در اروپا را 
دارد؟ کدام مربیان در لیگ برتر انگلیس هستند که دو بار یا بیش از 
که  مربیان هستند  آرسن ونگر. کدام  قهرمان شده اند؟ من و  بار  دو 
منظورم  کرده اند؟  فتح  را  انگلیس  کشور  در  موجود  جا م های  همه 
لیگ  و  وان، جام حذفی  کپیتال  کاپ،  کارلینگ  انگلیس،  سوپرکاپ 
برتر انگلیس است. چند مربی؟ وقتی در مورد اروپا صحبت می کنم، 
می خواهم بدانم کدام مربی هست که هفت جام کسب کرده باشد؟ 
را  قهرمانی  اروپا عنوان  قهرمانان  لیگ  بار در  توانسته اند دو  کدام ها 
بار.  دو  هم  خال  فان  لوییس  بار،  سه  آنچلوتی  کارلو  کنند؟  کسب 
از  است.  آورده  به دست  را  این جام  بار  دو  گوآردیوال هم  جوزپه 
تعداد جام هایی که در اروپا کسب کردم راضی نیستم اما فکر می کنم 
شما بیش از اندازه نگران من هستید. چیزی که موجب می شود فکر 
کنم خاص هستم این است که باالتر از همه این مربیان قرار دارم. 
فکر می کنید در مورد چرندیاتی که در روزنامه ها می خواهم نگران 
می شوم؟ فکر می کنید به آنها اهمیت می دهم؟ به هیچ وجه اهمیتی 

برایم ندارند و نگرانم نمی کنند.
مورینیو که به همراه تیمش هفته گذشته از لیگ قهرمانان اروپا توسط 
پاری سن ژرمن حذف شد، اکنون تمرکزش را روی قهرمانی در لیگ 
برتر انگلیس گذاشته است. آخرین باری که آبی ها در انگلیس قهرمان 
شدند به سال 2010 و زمانی بازمی گردد که کارلو آنچلوتی، سرمربی 
کنونی رئال مادرید، هدایت چلسی را به دست داشت. آقای خاص 
در این باره عنوان کرد: با چلسی در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا باختم اما در همان سال قهرمانی در لیگ برتر انگلیس را کسب 

کردم. سال فوق العاده ای برای ما بود.
درست است که چلسی از لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلیس 
و  شدند  قهرمان  انگلیس  اتحادیه  جام  در  آنها  اما  است  رفته  کنار 
پنج  آنها  انگلیس هم هستند.  برتر  لیگ  در  قهرمانی  نخست  شانس 
امتیاز بیشتر از منچسترسیتی، تیم دوم جدول کسب کرده اند و این در 

حالی است که یک بازی کمتر نیز انجام داده اند. مورینیو در این مورد 
هم اظهار داشت: باید روی 9 پیروزی که می توانیم در ادامه لیگ به 
دست آوریم تمرکز کنیم. اگر رقبای ما برای کسب قهرمانی در لیگ، 
در یکی از دیدارهایشان امتیاز از دست بدهند، آن وقت ما باید هشت 

پیروزی و یک تساوی یا چیزی شبیه آن کسب کنیم.
بازی های  روی  باید  داد  هشدار  بازیکنانش  به  همچنین  مورینیو 
خودشان تمرکز کنند و کاری به نتیجه سایر تیم ها نداشته باشند. او 
که بین سال های 200۴ تا 2007 هدایت چلسی را به دست داشت 
که  است  در فصل  بار  نخستین  برای  زمینه گفت: شاید  این  در  نیز 
بازیکنانم کمی نگران هستند. با اینکه انتظار می رود قهرمانی در لیگ 
را جشن بگیریم اما باید بدانیم برای رسیدن به این جام، باید کمی هم 
شانس داشته باشیم. می توانیم روی برد در همه دیدارهای مان حساب 
کنیم. اگر تیم های حریف امتیاز از دست بدهند، شاید چهار یا پنج 
پیروزی هم برای قهرمانی کافی باشد. راه خوبی برای کسب قهرمانی 
نتیجه های منچسترسیتی و آرسنال  به  نباید  لیگ در پیش داریم.  در 
باشیم.  باید روی دیدارهای خودمان تمرکز داشته  توجه کنیم. فقط 
فقط خودمان. فکر می کنم همه می دانند برای قهرمانی چه چیزهایی 
را  شرایطی  چنین  در  بودن  تجربه  که  هستند  بازیکنانی  است.  الزم 
آماده هستیم و  ما  کنند. همه  باید چه  نیز می دانند  دارند و سایرین 

شکی هم در آن نیست.
خاطر شکست  به  را  گذشته  فصل  در  قهرمانی  کورس  که  مورینیو 
مقابل کریستال پاالس از دست داد بر این باور است که همه چیز در 
این فصل با فصل گذشته تفاوت دارد. وی در این باره عنوان کرد: ما 
بازی های زیادی که شبیه آن بودند را با پیروزی پشت سر گذاشتیم. 
دیدارهای مان مقابل کریستال پاالس، آستون ویال، وستهام و استوک 
چنین  مقابل  امتیاز  دادن  دست  از  بابت  از  دیگر  و  بردیم  را  سیتی 
تیم هایی نگرانی نداریم. برایمان فرقی ندارد در خانه یک تیم به آنها 
پنج گل بزنیم یا کمتر. بدون شک در دیدارهای باقی مانده مان به یکی 

از تیم ها سه یا چهار گل می زنیم.

وقتیمورینیودستبهخودستاییمیزند!
ورزش

ورزش

ورزش

انریکه:
 ال کالسیکو را مهم ترین بازی فصل قلمداد نمی کنیم

در مراسم گرامی داشت از روز آسیایی فوتبال پایه  مطرح شد:

افغانسـتان بـرنامـۀ وسیعـی
 برای رشد فوتبال پایه دارد

گواردیوال:

 بار دیگر افتخار کردم که مربی بایرن هستم
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از حدود 90  متشکل  امنیت که  و  زنان، صلح  انستیتوت 
حکومت  از  است  افغانستان  والیت  سه  و  سی  از  زن 
وحدت ملی خواست تا پیش از آغاز گفت وگو با طالبان و 
کشورهای همسایه، »تفاهم ملی« در مورد صلح به دست 

آید.
در حالی که رییس جمهور غنی این روزها به شدت برای 
تسریع پروسه صلح تالش می کند، صداهای مخالف حتی 
شده  بلند  برنامه  این  علیه  پارلمان  و  حکومت  داخل  از 
عربستان  در  حاضر  حال  در  غنی  رییس جمهور  است. 
سعودی به سر می برد و قرار است در این سفر با مقام 

های سعودی در مورد مذاکرات صلح گفتگو کند.
رسول  عبدالرب  و  مسلمیار  هادی  فضل  عبداهلل،  عبداهلل 
سیاف آشکارا گفته اند که اگر قرار باشد ارزش ها و دست 
دست  از  صلح  نتیجه  در  گذشته  سال  سیزده  آوردهای 

برود، با چنین صلحی مخالف هستند.
آنگونه  نگرانند.  پروسه  این  به  نسبت  نیز  زنان  نهادهای 
 2۴  ( شنبه  یک  روز  امنیت  و  زنان، صلح  انستیتوت  که 
حوت 1393( در یک کنفرانس خبری گفت که پیش از 
آغاز گفت وگوها، باید اجماع ملی در مورد صلح در داخل 

افغانستان به دست آید.
وژمه فروغ ذوالفقار رییس این انستیوت گفت: »هنوز ما 
اعم  افغانستان  مردم  بلکه  زنان،  ما  تنها  نه  که  داریم  نیاز 
و  باشند  پروسه صلح  پیر جزء  و  و جوان  زن  و  مرد  از 
حکومت به آن ها اعتماد دهد. یعنی نیاز اولی صدای مردم 

افغانستان است.«
رخنه به خانه های طالبان

اعضای این انستیتوت همگی معلم، نرس و داکتر هستند 
شان،  اصلی  وظیفه  کنار  در  طرف  این  به  سال  سه  از  و 
برای صلح و ایجاد جامعه عاری از خشونت در روستاهای 
این زنان می گویند تجارب آن  فعالیت دارند.  افغانستان 
روند  باید شامل  از خشونت  عاری  در عرصه جامعه  ها 

صلح شود.
شبانه ستانکزی از اعضای این انستیوت گفت نقش مهمی 
می توانند  دارند،  شان  جوامع  در  زنان  از  تعداد  این  که 
و  به صلح  را  آن ها  و  کنند  طالبان رخنه  در خانواده های 
مصالحه دعوت نمایند: »ما زنان اکثراً داکتر، معلم، قابله، 
با  ما  اجتماعی در سطح والیات هستیم.  کارمند  و  نرس 
استفاده از مسلک خود، صلح و مصالحه را ترویج می دهیم 

و افتخار داریم که بسیاری از ما به خانه های مخالفین نیز 
راه یافته و طالبان را از طریق زنان آن ها به صلح و مصالحه 

دعوت می نماییم.«
انستیتوت، چون زنان طرف جنگ  به باور مسووالن این 
نیستند، در خشونت ها دست ندارند و هیچ عقده ای در 
این نقش  از  توانند  بنابراین می  ندارد  برابر آن ها وجود 

خود برای صلح و ثبات استفاده کنند.
بی عدالتی

عدالتی های  بی  نتیجه  در  که  جوانانی  زنان،  این  باور  به 
اجتماعی عقده می گیرند، دست به سالح می برند و برای 
گرفتن انتقام به گروه های مخالف مسلح می پیوندند. آن ها 
می گوید حکومت افغانستان باید ریشه ها و دالیل اصلی 
ها  آن  برای  هایی  حل  راه  و  کند  شناسایی  را  خشونت 

پیدا نماید.
به  مشوره هایی  گفت،  کنفرانس  این  در  ذوالفقار  خانم 
عوامل  کردن  کن  ریشه  برای  تا  داده  غنی  رییس جمهور 
خشونت در جامعه برنامه های منظم داشته باشد: »عقده 
به سالح  ما دست  تا جوانان  باعث شده  که  های جنگ 
برده و مخالف صلح هستند، این دالیل باید در متن پروسه 

صلح قرار گیرد.«
حدود 90 تن از زنانی که در این انستیوت تجارب شان را 
از خشونت و مخالفت های مسلحانه دارند، تاکید کردند تا 
زمانی که گروه های مسلح بتوانند از جوانان عقده مند و 
بیکار سربازگیری کنند، هرگونه برنامه صلح نتیجه یی در 

پی نخواهد داشت.
گفتند  امنیت  و  صلح  زنان،  انستیتوت  مسووالن 
افغانستان وجود  بی عدالتی های گسترده یی در روستاهای 
دارد که مردم را وادار می کند تا دست به خشونت بزنند. 
آن ها گفتند تا زمانی که حق تلفی ها و ظلم و تعدی یی که 
در روستاها وجود دارد از بین نرود، صلح در این کشور 

تامین نخواهد شد.

مقام ها در والیت غزنی می گویند که افراد ناشناس ده 
مسافر دیگر هزاره را در مسیر ولسوالی جاغوری این 
والیت ربوده اند. به گفته منابع، سه ساعت بعد از ربودن این 

افراد 9 تن آنان را رها و یک تن شان را نگه داشته اند.

گفت  غزنی  والیتی  یوسفی عضو شورای  رضا  حسن 
که این مسافران دیروز هنگامی از سوی افراد ناشناس 
غزنی  شهر  به  جاغوری  ولسوالی  از  که  شدند  ربوده 

می رفتند.

این درحالی است که 20 روز پیش نقابداران تفنگ دار 
پیاده  موتر  دو  از  زابل  والیت  در  را  هزاره  مسافر   31

کردند و آنان را به ولسوالی خاک افغان انتقال دادند.
اکنون گفته هایی وجود دارد که گروگان گیران آنان را در 
دسته های جداگانه به بخش های کوهستانی والیت زابل 
می گویند  برده اند..آگاهان  غزنی  ناامن  ولسوالی های  یا 
تفرقۀ قومی و  ایجاد  به هدف  این مسافران  که ربودن 

مذهبی در افغانستان صورت گرفته است.

انستیتوت زنان، صلح و امنیت:

در پروسۀ صلح تفاهم ملی صورت گیرد

10 مسافر هزارۀ دیگر در مسیر ولسوالی جاغوری ربوده شدند

امریکا خروج از افغانستان را 

به تأخیر می اندازد

شمار  کاهش  برای  را  خود  طرح های  سفید  کاخ 
سربازان امریکایی در افغانستان به 5500 تن در سال 

جاری لغو کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه گزارش 
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  برنامه  داد، 
بسیار کندتر از برنامه انجام خواهد شد و 9800 سرباز 

امریکایی تا سال 2016 در افغانستان باقی می مانند.
طبق این گزارش، هنوز هیچ تصمیم نهایی  در این باره 
اتخاذ نشده است اما مذاکرات درباره حفظ نیروهای 
امریکایی در افغانستان حتی پس از 2016 در جریان 
رییس  اوباما،  باراک  آن،  گزارش  براساس  است. 
جمهوری امریکا از سفر اواخر ماه اشرف غنی، رییس 
فرصتی  عنوان  به  سفید  کاخ  به  افغانستان  جمهوری 
برای اعالم تاریخ جدید خروج استفاده خواهد کرد. 
خواستار  ضمنی  صورت  به  غنی  اشرف  گذشته  در 

کاهش سرعت خروج نیروهای امریکایی شده بود.
و  غنی  اشرف  با  مارچ   2۴ است  قرار  اوباما  باراک 
عبداهلل عبداهلل در کاخ سفید دیدار کرده و در ضیافت 
نهاری میزان آنها باشد. طی چند هفته گذشته، مقام های 
امریکایی به صورت ضمنی درباره احتمال تاخیر در 

اجرای برنامه خروج اظهاراتی را مطرح کرده  بودند.
در  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون  فبروری  ماه  در 
این  درباره  واشنگتن  که  گفت  کابل  به  سفر  جریان 

ایده بحث و رایزنی خواهد کرد.
طبق توافق کنونی 11 هزار تن از نیروهای امریکایی 
باید تا پایان 2015 شمار آنها به نصف کاهش یابد و 
سال پس از آن باید تمام نیروها خارج شده باشند. تا 
حالت  به  احتماالً  امریکا  نظامی  2016 حضور  پایان 
کاهش  خود  سفارت  امنیت  تامین  برای  و  »عادی« 

می یابد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
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