
از فرهنگ های دیگر، »شتر«  ما و بسیاری  در فرهنگ 
داللت  صحراگردی  و  بادیه نشینی  زنده گی  بر  بیشتر 
مقاوم ترین  از  حیوانات،  میان  در  »شتر«  می کند. 
حیوانات در برابر گرما و سرما و گرسنه گی و تشنه گی 
است که به همین جهت هم از آن برای حمل ونقل در 
شاید  می کنند.  استفاده  خشک  صحراهای  و  بیابان ها 
با این اوصاف، نقطۀ مقابل  بتوان گفت که این حیوان 
زنده گِی متمدِن شهری و توسعه یافته است. درج نماد 
شتر بر شناس نامه های الکترونیکی نه تنها مایۀ فخر و 
مباهات نمی تواند باشد، بلکه مایۀ سرافکنده گِی اهالِی 

یک سرزمیِن دارای تمدِن تاریخی هم تلقی می شود 

ظاهراً فرستادن افسران ارتش افغانستان برای آموزش 
به پاکستان نشان دهنده گرم شدن مناسبات دو دولت 
کهنه  سیاست  هنوز  می گویند  تحلیلگران  اما  است، 
پاکستان در قبال افغانستان تغییر نکرده و پاکستان باید 

اقدام های بیشتری انجام دهد.
همسایه اش  سال  چندین  برای  افغانستان  حکومت 
پاکستان را به پناه دادن به طالبان و حمایت از آن ها 
افغانستان  در  شورشگری  ساختن  ور  شعله  برای 
متهم کرده است. حامد کرزی رییس جمهور پیشین 
کشور به صورت قاطع از نظامیان پاکستانی و سازمان 

استخبارات پاکستان )آی اس آی( به دلیل آنچه حمایت از 
طالبان و سازمان دهی حمالت در افغانستان عنوان می کرد، 
شدیداً انتقاد می نمود. اسالم آباد این اتهامات را همواره رد 
افغانستان  جدید  حکومت  که  می رسد  نظر  به  اما  می کرد. 
پاکستان  با  مناسبات  در  تازه  شروع  به  شانسی  می خواهد 

بدهد.
نظامی  اکادمی  در  فعاًل  افغانستان  ملی  ارتش  افسر  شش 
نظامی  آموزش  پاکستان  آباد  ایبت  شمالی  شهر  در  کاکول 
می بینند. ارتش پاکستان این افسران را برای 18 ماه آموزش 

باال  تروریسم  با  مبارزه  در  را  آن ها  قابلیت های  تا  می دهد 
ببرد. همچنین یک هیأت پنج نفره ارتش افغانستان از اسالم 
مقام های  با  امنیتی  مسایل  به  راجع  تا  می کند  بازدید  آباد 

پاکستانی گفتگو کنند.
جانان موسی زی، سفیر افغانستان در اسالم آباد، به این باور 
است که این اقدام نشان دهنده بهبود روابط میان دو کشور 
همسایه است. او گفت که حکومت افغانستان شش تن از 
کرده  انتخاب  آموزشی  دوره  این  برای  را  افسران  بهترین 
است. او به خبرنگاران در اسالم آباد گفت: »ارتش ما در 
یک دهه گذشته خیلی...                       ادامه صفحه 6
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کسي را که هیچ حقي ندارد، زودتر از کسي که نیمي از حق به جانب اوست، 
مي توان قانع کرد.
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هشدار از سقوط رییس جمهوری
 به دامن پاکستان

به  بیشتر شبیه  کارشناسان سازمان ملل اعالم کردند، طالبان 
تبهکاران عمل می کند.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، این هیأت کارشناسان 
گفت، طالبان که از سال 1996 تا 2001 میالدی زمام امور 
افغانستان را به عهده داشت فعالیت های تبهکارانه و خالف 
خود را از جمله قاچاق مواد...                  ادامه صفحه 6

پاکستان، ترکمنستان و هند  افغانستان،  مقام های کشورهای 
امروز چهارشنبه نوزدهمین نشست خود در مورد پایپ الین 
گاز تاپی را در اسالم آباد پایتخت پاکستان برگزار می  کنند. 

قرار بود کار ایجاد این پایپ الین در 2015 شروع شود.
این جلسه مقام های چهار کشور به تاریخ یازدهم و دوازدهم 
فبروری برای دو روز ادامه می یابد. بحث ها بر سر انتقال گاز 
از سال 2002  هند  و  پاکستان  افغانستان،  به  ترکمنستان  از 
آغاز شد. در این مدت تحقیقاتی در مورد این پروژه انجام 
شده و مقام های چهار کشور در تالش آغاز کار عملی آن 
هستند. این پروژه از ترکمنستان آغاز و با عبور از افغانستان 

و پاکستان، گاز ترکمنستان را به هند می   رساند.
می گویند  افغانستان  پترولیم  و  معادن  وزارت  در  مقام ها 

قرار است در این جلسه برای آغاز کار عملی این پروژه با 
کمپنی توتال فرانسه نیز مذاکره شود. مقام های چهار کشور 
را مطالعه کرده  توانمندی های چندین کمپنی و کنسرسیوم 
افغانستان،  معادن  اظهارات سخنگوی وزارت  براساس  اند. 
نماینده گان کشورهای دخیل در پروژه به این نتیجه رسیده 
بهتری  های  قابلیت  و  توانایی ها  از  توتال،  کمپنی  که  اند 
نسبت به سایر کمپنی ها برخوردار است ولی هنوز توافقنامه 

نهایی با این کمپنی امضا نشده است.
معادن  وزارت  سخنگوی  صدیقی  رفیق،  رفیع  محمد 
افغانستان روز سه شنبه )21/ 10 فبروری( در یک کنفرانس 
خبری در کابل گفت: »در این جلسه روی دو مساله بسیار 
عمده توافق می شود. در ابتدا بحث روی قبولی کمپنی توتال 

فرانسه است در پرنسیب که کار عماًل آغاز شود. زمان کار 
عملیاتی پروژه نیز در این جلسه تعیین می شود.«

سهم افغانستان
پروژه  مزایای  از  دو عرصه  در  که  است  امیدوار  افغانستان 
دیگر  و  ترانزیت  حق  یکی  شود،  مستفید  تاپی  گاز  انتقال 
که  نیست  مشخص  هنوز  مناسب.  بهای  به  گاز  خرید 
خاک  از  گاز  الین  پایپ  انتقال  خاطر  به  ساالنه  افغانستان 
سخنگوی  گرفت.  خواهد  ترانزیت  حق  مقدار  چه  خود، 
وزارت معادن گفت یکی از موارد بحث در اسالم آباد روی 
حق ترانزیت است....                            ادامه صفحه 6
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را  دموکراسی  به  گذار  سیاسی،  نظریه پردازان 
شامل سه مرحله می دانند. نخستین مرحلۀ گذار 
به دموکراسی، مبارزه بر ضد نظام های استبدادی 
است که باید به سقوط آن ها منجر شود. دومین 
و  است  دموکراتیک  نهادهای  ایجاد  مرحله، 
ارزش های  کردِن  نهادینه  مرحله،  سومین  در 
باور  به  دارد.  قرار  توجه  مورد  دموکراتیک، 
به  گذار  سومِ  مرحلۀ  سیاسی،  نظریه پردازان 
دموکراسی، مرحلۀ جنجالی و توام با مشکالِت 

عدیده خواهد بود. 
از  دست کم  گذشته،  سال  سیزده  در  افغانستان 
دو مرحلۀ گذار به دموکراسی، تقریبًا با موفقیت 
به دنبال  این سیزده سال،  عبور کرده است. در 
نهادسازی های  شاهد  طالبان،  رژیم  سقوط 
مرحلۀ  اما  هستیم.  تمام سطوح  در  دموکراتیک 
سومِ گذار به دموکراسی، چالش هایی را در برابر 

سیاست گذاراِن کشور قرار داده است. 
دموکراتیک  نهاد  مهم ترین  عنوان  به  انتخابات 
آن چه  است.  نداشته  واقعی  کارکرد  جامعه،  در 
انتخابات  طریق  از  گذشته  سال های  در  که 
صورت گرفت، به شکل بی سابقه یی ارزش های 
دموکراتیک را با مخاطره روبه رو کرد. کارل پوپر 
نظریه پرداز سیاسی به این باور بود که برگشت 
نظام های  دغدغۀ  عنوان  به  همواره  گذشته،  به 
می گوید  پوپر  می شود.  شناخته  دموکراتیک 
تمام  کابوس  استبدادی،  گذشتۀ  به  برگشت 

نظام های دموکراتیک می تواند باشد.
 شاید کارل پوپر از آن جا که شاهد جنگ دومِ 
تاریخ  جنِگ  مدهش ترین  عنوان  به  جهانی 
بشریت بود، به این نتیجه  رسیده باشد. جنگ دوم 
جهانی را آدلف هیتلر دیکتاتور آلمانی شعله ور 
کرد که خود از طریق انتخابات و سازوکارهای 
دموکراتیک به قدرت رسیده بود. اکنون سیزده 
در  دموکراتیک  نظام  شکل گیری  از  پس  سال 
افغانستان، می بینیم که این نظریه پرداز بریتانیایی 

چندان پُربیراه نمی گفته است. 
پوپر تأکید می کرد که همواره نیروهایی در کمین 
دوباره  را  قدرت  تا  نشسته اند  مردم ساالری ها 
می تواند  سخن  این  آیا  بگیرند.  واپس  آن ها  از 
در  می توانست  انتخابات  که  باشد  معنا  این  به 
کشوری مثل افغانستان هم زمینه یی شود که به 

گذشته رجعت کرد؟ 
میان  سیاسی  توافق نامۀ  اگر  می شد  چنین  شاید 
نمی گشت.  امضا  ملی  وحدت  دولت  رهبران 
این را می توان حاال پس از گذشِت چهار ماه از 
شکل گیری دولت وحدت ملی، بهتر از هر زماِن 

دیگری حس کرد. 
بیشتر دوستان دغدغه هایی را مطرح می کنند و 
سوی  به  نظام  تا  می دهند  صورت  تالش های 
استبدادی شدن نرود. طعم استبداد، طعم تلخی 
ایجاد  واکنش  زود  که  می شود  باعث  و  است 
فراموش  را  کیبِل طالبان  کند. آن کس که طعِم 

نباشد؟  آینده  نگران  می تواند  چه گونه  نکرده، 
به  حاال  و  داشته  وجود  همواره  طالبان  بختک 
داعش نیز آراسته شده است. اگر سیاست گران 
کشور دچار کمترین اشتباهی شوند، بدون تردید 

فاجعۀ تاریخی رخ خواهد داد. 
بیداری رهبران سیاسی، برای مردم حیاتی است. 
در انتخابات ساِل روان شاهد بودیم که افغانستان 
روزهای دشوار را چه گونه تجربه  کرد. روی لبۀ 
تیز خطر راه رفتن، هراس انگیز است. افغانستان 
بارها روی لبۀ تیز خطر راه رفته و گاه در دره یی 
از وحشت سقوط کرده است. امروز هم وقتی 
واقع بینانه به رویدادها نگاه کنیم، لبۀ تیز خطر را 
می شود حس کرد. دو تیم انتخاباتی که مکلف 
خود  مشکالت  شدند،  واحد  دولت  تشکیل  به 
را بیشتر از دیگران حس می کنند. در چهار ماه 
به  قادر  ملی  وحدت  دولت  رهبران  گذشته، 
ساختن کابینه نشدند. شاید ماه های دیگری باید 
منتظر بود که دست کم قوۀ مجریه تکمیل شود. 
قوۀ قضاییه هنوز در بی سرنوشتی به سر می برد و 

به پایان کار قوۀ مقننه هم چیزی نمانده است. 
روی  پیش  بزرگ  و  ُخرد  مشکالِت  از  کوهی 
اختالف نظرها  است.  گرفته  قرار  دولت  رهبران 
به  می توان  مورد  هر  در  نیستند.  کم  که  هم 
رهبران  گاهی  کرد.  اشاره  اختالفی  دیدگاه های 
تبرا  مشکالت  گفتن  از  ملی  وحدت  دولت 
مشکالت  نبود  معنای  به  این  ولی  می جویند، 
رفتارشان  و  گفتار  در  می توان  باشد.  نمی تواند 
اختالفات را دید. بعضًا که آب از سر می گذرد، 
می گویند.  را  چیزهایی  کنایه  با  سخنگویان شان 
مورد  در  اختالفی  هیچ  که  شده  شنیده  بسیار 
حاال  اما  ندارد،  وجود  انتخاباتی  اصالحات 
می بینیم که اختالفات میان ریاست جمهوری و 
نهاد  دو  این  نگاه  است.  اجراییه جدی  ریاست 
به موضوع اصالحات در نظام انتخاباتی چندان 

مشابه نمی نماید. 
ریاست جمهوری  که  دارند  وجود  گزارش هایی 
تعدیالت وارد شده از سوی مجلس نماینده گان 
را در قانون انتخابات بسنده می داند، اما ریاست 
انتخاباتی  گستردۀ  اصالحات  خواهان  اجراییه 
آغاز  قوانین  از  که  اصالحاتی  است؛  کشور  در 
گسترش  انتخاباتی  نهادهای  تا  و  می شوند 
را  اختالفات  این گونه  نبریم که  یاد  از  می یابند. 
به آسانی پایانی نیست. دولتی که فلسفۀ وجودی 
آن، اصل اختالف باشد، بدون شک اختالف ها 
بهترین  فکر می کنم  دارد. من  با خود همراه  را 
راه برای جامعه، گزینش میان انتخاب های متعدد 
است؛ زیرا نمی توان به تمام خواست های خود 
حدودی  را  خواست ها  می گویند  یافت.  دست 
در  اند.  محدود  امکانات  درحالی که  نیست 
بهترین  و  بود  واقع بین  باید  این چنین،  شرایطی 
بر  تأکید  راه،  بهترین  من،  نظر  به  رفت.  را  راه 

اجرایی کردِن مفاد توافق نامۀ سیاسی است. 

شوند  موفق  اگر  ملی  وحدِت  دولت  رهبران 
توافق نامۀ سیاسی را که در پای آن امضا کرده اند 
مو به مو انجام دهند، بخش مهمی از مشکالت 
سیاسی  توافق نامۀ  در  شد.  خواهد  رفع  جامعه 
بحث های کالنی چون تغییر نظام و اصالحات 
از  نظام  تغییر  بحث  دارد.  وجود  انتخاباتی 
بحث های  مهم ترین  از  پارلمانی،  به  ریاستی 
روشن  صورت  به  که  است  جامعه  در  موجود 
شده  گفته  سخن  آن  از  سیاسی  توافق نامۀ  در 
است. در گذشته وقتی بحث تغییر نظام به میان 
به صورت  که  پیشین  رییس جمهوری  می آمد، 
مخالفت  آن  با  بود،  ارباب منش  فردی  ذاتی 
به  را  قدرت  نمی خواست  کرزی  آقای  می کرد. 
در  را  نظام  تغییر  او  کند.  تقسیم  صورت  هیچ 
تضاد با عقاید سیاسِی خود می دید و فکر می کرد 
دولت متمرکز می تواند افغانستان را از تشتت و 

پراکنده گی نجات بخشد. 
مثنوی  در  است  مولوی  داستاِن  همان  داستان، 
بغل  را  کودکی  سیاه پوست  مردی  که  معنوی 
و  می هراسید  او  دیدن  از  کودک  و  بود  گرفته 
می گریست و مرد سیاه پوست تالش داشت او را 
آرام کند، بی خبر از این که مشکل اصلی خودش 
بود،  برده  پی  موضوع  این  به  که  کسی  است. 
مرد سیاه پوست را باخبر کرد و مشکل حل شد. 
آقای  سیاسِی  مأموریت  پایان  تا  کسی  هیچ  اما 
کرزی برایش نگفت که مشکل افغانستان همان 
آن  در  نجاتش  می کند  فکر  او  که  چیزی ست 

نهفته است. 
در  تاریخی  استبداد  به  می تواند  نظام  تغییر 
به  را  سیاسی  مشارکِت  و  دهد  پایان  افغانستان 
زمانی  سیاسی  نظام  کند.  تبدیل  واقعی  امری 
خود  حضور  شهروندان  همۀ  که  دارد  کارآیی 
را در آن حس کنند. آن چه که امروز به عنوان 
مشارکت سیاسِی اقوام در نظام سیاسی کشور از 
به  سیاسی  باج دهِی  بیشتر  می شود،  آن حمایت 
گروه ها و تیکه داران قومی است. چینش سیاسِی 
ترکیب  یک  از  فاجعه باری  صورِت  به  کشور 
شکننده خبر می دهد که هر آن ممکن است به 

تضادهای تازه بینجامد. 
حل مشکالت قومی در افغانستان، در چهارچوب 
به  و  نیست  امکان پذیر  موجود  سیاسِی  نظام 
همین دلیل، بحث تغییر نظام مطرح شده است. 
در کنار آن، تغییر در نظام انتخاباتی کشور نیز که 
سیاسی  توافق نامۀ  در  مطروحه  مسایل  دیگر  از 
است، می تواند کشور را از بحران های آینده که 
در نتیجۀ تقلب و دستکاری آرا به وجود می آید، 

نجات دهد. 
دولت وحدت ملی اگر بتواند به این دو خواسِت 
فکر  دهد،  مثبت  پاسخ  افغانستان  مردمِ  اکثریت 
عنوان  به  دیگر  جنجال های  و  بحث ها  می کنم 

فروعاِت آن قابل حل خواهد بود.
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احمد عمران

چرا بر اجرای مو به موی 
توافق نامۀ سیاسی تأکید می کنیم؟

 

تسلیحاتِی  کمک های  ارسال  مانع  اشرف غنی،  رییس جمهور 
در  مسأله  این  و  است  شده  افغانستان  ارتش  به  هندوستان 
نخستین نگاه، موفقیت پاکستان را در تعیین سیاست خارجِی 

افغانستان نشان می دهد.
افغانستان،  ارتش  به  نظامی  تسلیحات  فرستادن  درخواست   
توسط حامد کرزی به هندوستان ارایه شده بود؛ اما حاال آقای 
غنی در آستانۀ عملی شدِن آن توافق، ممانعِت خویش را اعالم 

کرده است.
این اقدام، پس از آن صورت می گیرد که وزیر کشور پاکستان 
در گفت وگو با فارس خبر داده که عملیات مشترِک پاکستان 
با نیروهای خارجی در افغانستان، همکاری بی نظیِر اسالم آباد 
و کابل در مبارزه با تروریسم را نشان می دهد و تصریح کرده 
که روابط پاکستان و افغانستان هیچ زمانی به خوبِی امروز نبوده 

است.
پیش از این، دولت اشرف غنی شش تن از دانشجویان نظامی 
ابیت آباد  را برای آموزش در یک دانشگاه نظامی پاکستان به 
برای  دانشجویان  این  فرستادن  است.  فرستاده  اسالم آباد 
آموزش به اسالم آباد و نیز شرکت نظامیان پاکستان در عملیات 
تسلیحاتی  کمک های  شدن  رد  و  افغانستان  خاک  در  نظامی 
هندوستان به افغانستان، نشان از آن دارد که آقای اشرف غنی، 
بیشتر در جهت منافِع پاکستان عمل می کند و هندوستان را به 

حاشیه می راند. 
پیش از این اقدام، آقای غنی در نطقی که در کنفرانس کشورهای 
جنوب آسیا یا سارک داشت، بیان کرده بود که به هیچ کشوری 
بیـندازد.  افغانستان راه  نیابتی را در  اجازه نمی دهد که جنگ 
در آن زمان، پاکستان گفته بود که هندوستان جنگ نیابتی را 
در افغانستان راه اندازی می کند. هشدار اشرف غنی در آن هنگام 
در میان سران کشورهای جنوب آسیا نیز هماهنگِی وی را با 

سیاست های پاکستان نشان می داده است.
برای  می تواند  پاکستان  با  بهترین سطح  در  رابطه  تأمین  البته 
افغانستان و پاکستان مهم باشد، اما اگر این داشتن رابطۀ خوب 
به معنای قرار گرفتن در برابر هندوستان و نپذیرفتِن کمک های 
آن کشور باشد، به معنای آن است که پاکستان حرف اول را در 

تأمین روابط خارجی افغانستان می زند. 
رد  افغانستان  جانب  از  حالی  در  هند  تسلیحاتی  کمک های 
با مشکالِت  ارایۀ چنین کمک هایی  می شود که آن کشور در 
تولید  به  پاکستان،  به سان  هندوستان  است.  مواجه  بسیاری 
تسلیحاتی اش  نیازهای  و  نمی پردازد  تسلیحات  و  جنگ افزار 
که  توافقی  بنیاد  بر  و  می کند  تهیه  دیگر  کشورهای  از  را 
دارد،  وجود  قراردادش  طرِف  کشورهای  و  هندوستان  میان 
هندوستان نمی تواند جنگ افزار و تسلیحات نظامی را به کشور 

دیگری بفرستد. 
از  افغانستان  به  پیشرفته  نظامِی  تسلیحات  فرستادن  مسلمًا 
جانب هندوستان، آن هم بر بنیاد پیشنهاد رییس جمهور پیشین 
افغانستان، یک اقدام افغانستان دوستانه بوده است. اما ردِ این 
این که  کنار  در  واقع  در  افغانستان،  دولت  جانب  از  کمک ها 
و  ثقیله  سالح  به  یافتن  دست  از  را  کشور  پولیس  و  ارتش 
با  پیشرفته بی نصیب می سازد، روابط دو کشور را  تسلیحات 

سوال مواجه می کند.
آقای غنی باید بداند که ادامۀ این نوع سیاست  به گونۀ جدی 
افغانستان را به کام اژدهای پاکستان فرو می برد و حیثیِت کشور 
را در حد صوبۀ پنجِم پاکستان پایین می آورد. آقای غنی باید 
سیاسِت متوازن را در قبال پاکستان و هندوستان روی دست 
گیرد و نباید با یکی شیرین و با دیگری تلخ شود. افغانستان 
کشوری ست که حیات سیاسی اش در شرایط کنونی وابسته به 
سیاسِت متوازن در تمامِ عرصه هاست. بنابراین، اگر آقای غنی 
شماری از دانش آموزاِن نظامی را به پاکستان می فرستد و آن 
کشور می تواند عملیات نظامی اش را در افغانستان راه اندازی 
کند، باید به همان تناسب نظامیاِن دیگری را برای آموزش به 
هندوستان بفرستد و نیز برای سربازاِن افغانستانی این زمینه را 
مساعد سازد که در خاک پاکستان در کنار نیروهای این کشور 
علیه تروریستان عملیات به راه اندازند تا ثابت شود که کشورِ 
ما نیز به سان دیگر کشورهای مستقل جهان، می تواند کنش گِر 
خوبی در روابط منطقه یی و بین المللی باشد. در غیر آن، آقای 
غنی خودش را با سوال های درشتی مواجه می کنـد و کشور را 

تدریجًا به بخشی از پاکستان تبدیل خواهد کرد.

خطر سقوِط افغانستان
 به کاِم پاکستان
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براساس جدیدترین نظرسنجی انجام شده در روسیه مشخص 
شد که احساسات ضدغربی در این کشور به سطحی تاریخی 

در دوران روسیه پس از شوروی سابق رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، براساس این نظرسنجی اکثریت 
اروپا  اتحادیه  امریکا و  قبال  شرکت کنندگان دیدگاه منفی در 
که  است  شده  منتشر  حالی  در  نظرسنجی  این  نتایج  دارند. 
رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  ریاست جمهوری  دوران  در 
روسیه روابط مسکو  واشنگتن با گرمی مواجه نبوده است. این 
در حالی است که از زمان آغاز بحران اوکراین تنش ها میان 

امریکا و روسیه نیز به شدت افزایش یافته است.
براساس این نظرسنجی مرکز لوادا، 81 درصد از شرکت کنندگان 
امریکا  قبال  در  منفی  نگرش  و  دیدگاه  نظرسنجی  این  در 
داشته اند. این در حالی است که این آمار بسیار بیشتر از آمار 

قبلی اعالم شده در جنوری 2014 است.
روابط  که  افرادی  شمار  که  شد  عنوان  نظرسنجی  این  در 

مسکو- واشنگتن را خصمانه می دانند 10 برابر شده است.
این نظرسنجی  همچنین دیدگاه و نگرش شرکت کنندگان در 
 24 است.  شده  برابر  دو  از  بیش  نیز  اروپا  اتحادیه  قبال  در 
درصد اعالم کردند که روابط روسیه با اتحادیه اروپا در حال 
حاضر خصمانه است و 41 درصد نیز از روابط پرتنش میان 

دو طرف سخن به میان آورده اند.
از  نیمی  تقریبا  که  است  آمده  همچنین  نظرسنجی  این  در 
حاضر  حال  در  را  اوکراین  با  روسیه  روابط  شرکت کنندگان 
خصمانه می دانند. همچنین 40 درصد اعالم کردند که روابط 

با غرب باید تقویت شود.
دلیل  به  که  است  شده  منتشر  حالی  در  نظرسنجی  این 
تحریم های اقتصادی غرب علیه روسیه، اقتصاد این کشور با 
چالش های جدی مواجه شده است. بسیاری در روسیه، امریکا 
را مقصر بروز بحران در اوکراین و همچنین تشدید تنش ها با 

روسیه می دانند.

تأثیر انقالب ایران بر جهان اسالم
به  را  اسالمي  انقالب  پیروزي  غرب،  تحلیلگران 
مثابه زلزله اي که جهان را به لرزه درآورد ، توصیف 
کرده اند. این توصیف از آن جهت برازنده  انقالب 
آغاز  ی  نقطه   ، حقیقتًا  انقالب  که  است  اسالمي 
تغییرات گسترده ای را در خاورمیانه و حتي جهان 
اسالمي  انقالب  تاثیرات   ، ما  بحث  زد.  رقم  اسالم 
با سایر  برجهان معاصر است و قصد مقایسه آن را 
انقالبها نداریم . اما باید به این نکته اشاره کنیم که 
توان  به  اتکاء  با   ، سابق  شوروي  در  اکتبر  انقالب 
نظامی ارتش سرخ در بخشی از اروپا گسترش یافت 
. برخي از حکومتهاي کمونیستي در آسیا و افریقا نیز 
از طریق کودتاي نظامي ، راه خود را به سمت اریکه 
 ، اسالمي  انقالب  که  درحالي   . پیمودند  قدرت  ی 
ماهیت  مدیون   ، را  خود  کنوني  گستردگي  و  عمق 
اول  درسالهاي   . است  انقالب  اسالمي  خاستگاه  و 
پیروزي انقالب در ایران، دولتمردان غربي ، مسئوالن 
نظام جمهوري اسالمي ایران را به برنامه ریزي براي 
صدور انقالب متهم مي کردند. اما این ادعا ، حقیقت 
نداشت و مقام هاي ایران اسالمي ، نیازي به زمینه 
چیني براي گسترش جغرافیاي انقالب نداشتند ، زیرا 
پیام انقالب اسالمي براي اینکه راه خود را به سوي 
اذهان عمومي کشورهاي اسالمي بگشاید ، به توان 
ایدیولوژیک بالقوه ی خود متکي بود . انقالب مردم 
ایران ، اگرچه در محدوده مرزهایي مشخص متولد 
شد ، اما در چارچوب این مرزها محدود نشد ، زیرا 
ملي  اختالفات  از  فراتر  زندگي  براي  هایی  روشي 
 ، اسالمي  انقالب  کرد.  مي  ارائه  قومي  و  مذهبي    ،
حرکتي براي جاري کردن خواست خدا و آئین اسالم 
در حیات انسان بود . انقالب به همین دلیل ، پیامي 
فراگیر و فراملي براي همه ی ملت هاي مسلمان و 
همچنین ملتهاي آزادیخواه و تحت ستم جهان داشت 
معاصر  - سیاسي  اسالمي  هاي  بر جنبش   ، طبعًا  و 
این  در  را  امید  و  شهامت  و  گذاشت  تاثیر   ، خود 

جنبش ها زنده کرد .
پیروزي انقالب اسالمي درایران ، تاثیرات عمیقي در 
کشورهاي خلیج فارس و خاورمیانه ، به ویژه عراق 
، افغانستان و لبنان برجاي گذاشت. حتي سکوالریزم 
اذهان  نتوانست  نیز   1980 دهه  در  ترکیه  بر  حاکم 
پیام  با  درآمیختن  از  را  کشور  این  مسلمان  مردم 
انقالب اسالمي بازدارد . ظهور احزاب اسالمگرا در 
این کشور  ترکیه و گرایش چشمگیر مردم مسلمان 
به احزاب مذکور ، موید این دیدگاه است . در اوان 
پیروزي انقالب اسالمي در ایران ، سرزمین افغانستان 
توسط ارتش سرخ شوروي سابق اشغال شد . انقالب 
دو  همسایگي  دلیل  به   ، افغانستان  در  ایران  مردم 
کشور و زبان ، تاریخ و فرهنگ مشترک ملتهاي ایران 
و افغانستان ، تاثیرات بسیار عمیقي برجاي گذاشت. 
رهبران شوروی در دهه 1980 با همه توان سیاسی 
مردم  اسالمی  فرهنگ  تا  کوشیدند  خود  تبلیغاتی  و 
افغانستان را دگرگون سازند و مادیگرایی بلوک شرق 
را در میان مردم مسلمان این کشور رواج دهند . اما 
هویت اسالمی مردم افغانستان، تالش های شوروی 
و  زندگی  متن  از  اسالم  زدودن  منظور  به  را  سابق 
مجاهدان   . گذاشت  ثمر  بی  افغانستان  مردم  جامعه 
نقش  مسعود  شاه  احمد  شادروان  نظیر  بزرگی 
و خروج  سرخ  ارتش  در شکست  انکاری  غیرقابل 
ایران،  رهبر  داشتند.  افغانستان  از  شوروی  نیروهای 
فبروری  در  انقالب  پیروزی  بزرگداشت  دهه  در 

اسالمی  انقالب  پیروزی  که  است  گفته   1993 سال 
در ایران ، امیدی در دل ملتها و مبارزان مسلمان در 
، هرچه  اسالمی  انقالب   . آورد  پدید  سراسر جهان 
علیه اسالم و بلکه در ستیز با مطلق دین ، تبلیغ شده 
بود از ذهن ملتهای مبارز زدود و از بین برد. برای 
پاسخگویی به این پرسش که انقالب اسالمی ، چه 
هم عصر  اسالمی  های  و جنبش  کشورها  بر  میزان 
خود تاثیر گذاشته است ، باید مصادیق آن را بررسی 
کرد . مصداق های کشورها و نهضتهای اسالمی که 
از انقالب مردم ایران تاثیر گرفته اند ، متنوع و متعدد 
است . اما برخی ازآنها دارای ویژگی های برجسته 
تری هستند . لبنان و جنبش حزب ا... این کشور ، 
می  محسوب  مصداق  ترین  برجسته   ، میان  این  در 
شود . میان ایران و لبنان از دیربازعالقه و پیوندهای 
عمیقی وجود داشته است . پیوندهای تاریخی علما 
و مردم جبل عامل لبنان با ایران در دوران حکومت 
و  فرهنگی   ، سیاسی  فعالیتهای  و  صفویه  سلسله 
اقتصادی روحانی بلند آوازه ی ایرانی ، امام موسی 
صدر ، به عنوان رهبر شیعیان لبنان ، از جمله دالیل 
 . است  لبنان  و  ایران  ملت  دو  نزدیکی  و  همدلی 
صهیونیستی  رژیم  نام  به  مشترکی  دشمن  وجود 
در دهه 1980 و  لبنان  به  این رژیم  اردوی  ، حمله 
به  ایران  اسالمی  جمهوری  دوستانه  بشر  کمکهای 
مردم لبنان ، از دیگر عواملی است که بر میزان تاثیر 
گذاری انقالب اسالمی درلبنان افزوده است . جنبش 
حزب ا... لبنان ، بیش از هر گروه اسالمی دیگر از 
پیام انقالب اسالمی و مبارزات ضد استبدادی مردم 
پیروزی  از  پیش   . است  گرفته  تاثیر  ایران  مسلمان 
انقالب اسالمی در ایران ، اغلب گروههای لبنانی و 
همچنین گروههای فلسطینی مستقر در لبنان ، دارای 
گرایش های چپی بودند و شعارها و تبلیغات سیاسی 
و فرهنگی گروههای مذکور نیز ، بر گرفته از مکتب 

مارکسیزم بود .
پیام و  فراگیر شدن  انقالب اسالمی و  پیروزی  ولی 
ساخت  دگرگون  را  معادله  این   ، انقالب  شعارهای 
و بینش اسالمی را جایگزین گرایشهای چپی کرد . 
رهبر انقالب ایران ، در یکي از سخنراني هاي عمومي 
خود درباره غلبه ی فرهنگ و بینش اسالمي براندیشه 
هاي ملهم از مارکسیزم ، این گونه سخن گفته اند : 
، وقتي جوانان و  انقالب اسالمي  پیروزي  از  » قبل 

غیرتمندان یک ملت مي خواستند مبارزه اي را علیه 
ظلم و ستمي که بر آن ملت و در منطقه ی خودشان 
حاکم بود آغاز کنند ، به سوی تفکرات چپگرایانه مي 
رفتند . انقالبیون از چیگرایان الهام مي گرفتند و از 
آنها جزوه ، نوشته و دستورالعمل دریافت مي کردند 
. در آن دوران هر جاي جهان که نهضت یا مبارزه 
اي علیه ظلم وجود داشت ، یک پیشینه یا رگه ی 
چپگرایي در آن مشاهده مي شد . تصور غالب این 
بود که بدون ارتباط با مثاًل مکتب مارکسیزم ، نمي 
شود مبارزه اي را سازماندهي کرد و به پیروزي هم 
 ، انقالب اسالمي  پیروزي  از  اما پس   . یافت  دست 
در هر نقطه جهان اسالم که یک حرکت انقالبي در 
ستیز با ظلم و ستم آغاز شد ، ماهیت مذهبي یافت 
نیز  در عراق   ، ایران  در  اسالمي  انقالب  »پیروزي   .
یکي   . داشت  عمیقی  تاثیرات  و  گسترده  بازتابهاي 
از دالیل تهاجم نظامي رژیم صدام به ایران اسالمی 
، هراس وی و حامیانش از فراگیر شدن پیام و ایده 

هاي ظلم ستیزانه انقالب اسالمي بود .
به عنوان مثال ، حتي در سالهاي سلطه ی دیکتاتوري 
جابرانه ی صدام بر عراق ، یکي از مفاد بیانیه شش 
بر   ، عراق  اسالمي  انقالب  اعالي  مجلس  اي  ماده 
از سرنگوني  بعد   . بود  تاکید کرده  وحدت اسالمي 
که  کردند  مشاهده  جهانیان  نیز  عراق  پیشین  رژیم 
تفکر غالب در جامعه عراق ، تفکر و گرایش هاي 
اسالمي است . اکثریت مردم عراق پس ازسرنگوني 
کنار  را  الحادي  و  گرایي  قوم  شعارهاي   ، دیکتاتور 
گرایش   . کردند  راعنوان  اسالمي  و شعارهاي  زدند 
ایران  در  اسالمي  انقالب  پیروزي  از  پس  اسالم  به 
خلیج  و  خاورمیانه  منطقه  کشورهاي  به  منحصر   ،
آپارتاید  واپسین حکومت  سالهاي  در   . نبود  فارس 
اهلل  شعار«  نیز  تاون  کیپ  در   ، جنوبي  افریقاي  در 
اکبر« در تظاهرات مردم ستمدیده افریقای جنوبی ، 
بسیار شنیده شد . انقالب اسالمي ، در واقع نجات 
از سلطه ی خارجي و استبداد داخلي و دستیابی به 
استقالل و آزادی حقیقی را ، ارائه کرده است . البته 
اینکه مسلمانان به ویژه جنبش هاي اسالمي بتوانند 
از رهگذر الگو و پیام انقالب اسالمي ، به آزادي و 
استقالل کشورشان دست یابند ، به عوامل متعددي 
بستگي دارد که مهم ترین آن ، برخورداري از اراده 
و ایمان برای مبارزه در چارچوب آیین اسالم است .

تنفر روس ها از غرب

مودی:

شکست خوردیم

مذاکرات پشت درهای بستۀ پوتین و سیسی

با  دیدار  و  مصر  به  خود  سفر  در  پوتین  والدیمیر 
رییس جمهور این کشور درخصوص راهکارهای تقویت 

روابط دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد.
نیوز، عبدالفتاح  به گزارش سایت شبکه خبری اسکای 

السیسی، رییس جمهوری مصر 
پوتین،  والدیمیر  از  استقبال  با 
قاهره  در  خود  روسی  همتای 
راهکارهای  درخصوص 
تقویت روابط دو جانبه بحث 

و تبادل نظر کرد.
دوشنبه  روز  بعدازظهر  پوتین 
در  و  بلندپایه  هیاتی  راس  در 
نخستین  که  روزه  دو  سفری 
سال   10 از  مصر  به  وی  سفر 

قبل تاکنون به شمار می آید، وارد قاهره شد.
در  ساعت  نیم  حدود  که  سیسی  و  پوتین  مذاکرات 
صورت  بسته  درهای  پشت  شد،  انجام  قاهره  فرودگاه 

گرفت. 
یک منبع مصری عنوان داشت که دو طرف قرار است 
در  جانبه  دو  روابط  تقویت  هدف  با  را  توافقنامه هایی 

زمینه اقتصادی امضا کنند.
هدف  با  مصر  به  پوتین  سفر  که  معتقدند  کارشناسان 
گسترش نفوذ روسیه به بزرگترین کشور عربی به شمار 

می آید.
از  بعد  و  بود  مصر  دفاع  وزیر  که  زمانی  در  سیسی 
برکناری محمد مرسی به روسیه سفر کرد. وی همچنین 
در اوت 2014 برای دومین بار و به عنوان رییس جمهور 

مصر به مسکو رفت.
سالح های  فروش  مساله  مصری  و  روسی  مسووالن 
روسیه به قاهره را که با حمالت گسترده ای علیه ارتش 
بررسی  است،  مواجه  سینا  شمال  در  ویژه  به  پلیس  و 

می کنند.

نخست وزیر هند با تبریک به رهبر حزب »آم آدامی« )AAP(، به 
شکست حزب خود در انتخابات ایالتی در دهلی نو اذعان کرد.

در  هند  نخست وزیر  مودی،  نارندرا  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رهبر  آرویند کجریوال،  با  در گفت وگو  نوشت:  توئیتر خود  صفحه 
را  پیروزی اش   )  Aam Aadmi Party( آدامی  آم  حزب 
تبریک گفتم و بر حمایت کامل دولت از برنامه توسعه دهلی تاکید 

کردم.
هند  وزیر  نخست  عنوان  به  مودی  نارندرا  که  گذشته  سال  مه  از 
منصوب شد، این اولین ناکامی است که حزب وی در عرصه سیاسی 

هند تجربه می کند.
را  خود  سیاست های  و  برنامه ها  که  کجریوال  آرویند  می شود  گفته 
به مبارزه با فساد در هند متمرکز کرده، در این انتخابات به پیروزی 

قاطعی دست یافته است.
طبق نتایج اولیه انتخابات پارلمان ایالتی دهلی نو، حزب ملی گرای 
هندوی نارندرا مودی موسوم به بهاراتیا جاناتا تنها هشت کرسی به 
دست آورده در حالی که حزب آم آدامی وابسته به کجریوال با 61 
آورده  دست  به  را  نو  دهلی  پارلمان  کرسی،   70 مجموع  از  کرسی 

است.
کجریوال که سال گذشته پیش از استعفا، به مدت 49 روز اداره امور 
پایتخت هند را در دست داشت، با پیروزی در انتخابات اخیر می تواند 

بار دیگر جایگاه خود را تقویت کند.
شکست حزب نارندرا مودی در این انتخابات یک ناکامی بزرگ برای 
نخست وزیر هند محسوب می شود چرا که وی از زمان به قدرت 
هندی  دهندگان  رای  حمایت  از  پیوسته  گذشته  مه  ماه  در  رسیدن 
برخوردار بود و در تمام انتخابات محلی و منطقه ای که در این مدت 

برگزار شد، پیروز شده بود.
این  نتایج  کرد  تاکید  جاناتا  بهاراتیا  حزب  سخنگوی  وجود  این  با 
انتخابات نشان دهنده رویگردانی مردم از سیاست های نارندرا مودی 
به  مربوط  نو  دهلی  در  انتخاباتی  مبارزات  موضوع  که  چرا  نیست 
مسایل منطقه ای از جمله خدمات آب و برق ارزان قیمت و همچنین 
حزب  سیاست های  به  مردم  اعتماد  بنابراین  می شد.  فساد  با  مبارزه 
مودی در عرصه ملی در هیچ یک از مناطق به ویژه دهلی نو به هیچ 

وجه تحلیل نرفته است.
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ابن تیمیه، دو ویژه گی، یکی قوت و توانایی 
و دیگری امانت داری را برای امامِ مسلمانان 
مهم می خواند. او روشن می سازد که قوت 
و توانایی در هر موردی، معنی خاِص خود 
را دارد و در همه جا به یک معنی و مفهوم 
فاضل،  وجود  با  مفضول  امامِت  نیست. 
گاهی برای ابن تیمیه پذیرفتنی است، و در 
کدام  سبِب  به  “گاهی  می گوید:  زمینه  این 
وجود  با  مفضول  انتخاب  خارجی،  علت 
افضل نیز به میان آمده می تواند؛ چنان که در 
ذات السالسل حضرت رسول )ص(  غزوه 
حضرت عمرو بن عاص را محض از روی 
شفقت، باالی اقاربش که با ایشان فرستاده 
شده بود انتخاب کرد، یا اسامه بن زید را 
فرموده  تعیین  پدرش  وفاِت  مناسبت  به 

بودند”. )ابن تیمیه، 1387: 56(
ابن تیمیه در این جا نمونه هایی از فرماندهِی 
لشکر را به دست می دهد، در حالی که این 
پرسش باقی می ماند که گزینِش مفضول با 
مسلمانان  عامِ  امامِت  امر  در  افضل  وجود 
هم می تواند درست باشد و یا خیر. افزون 
بر آن، آن چه ابن تیمیه دربارۀ گزینش عمر 

کرده   اشاره  زید  بن  اسامه  و  عاص  بن  و 
است، شاید بخشی از دالیل باشد، اما کِل 
دالیل نیست؛ زیرا هر دو صحابۀ یاد شده، 
عالوه  نامداران اند.  از  جنگ  فرماندهِی  در 
بنا  را  جنگ  فرماندهِی  می شود  آیا  آن،  بر 
یادآوری  تیمیه  ابن  که  مصلحت هایی  بر 
مفضول  شخِص  دوش  به  است،  کرده 
کرد؟...  بازی  سپاه  سرنوشِت  با  و  سپرد 
می گردد  دشوارتر  زمانی  سوال  این  پاسِخ 
و  امرا  شامل  را  “اولواالمر”  تیمیه،  ابن  که 
علمای دینی می سازد و اطاعت از آن ها را 
بر اساس نِص صریح واجب می خواند)ابن 

تیمیه، 1387: 289(. بدین ترتیب، گرچه بر 
مرزِ  اما  ورزیده،  تأکید  فراوان  داد  و  عدل 
میان داد و بیداد را به روشنی ترسیم نکرده 
است و نگفته که در چه زمانی قیام در برابِر 

پادشاه ظالم جواز می یابد. 
فصل دهم

الغای خالفت و بیـداری اسالمی در عصِر جدید
در نیمۀ سدۀ هفتم هجری، دستگاه خالفِت 
گردید.  واژگون  هالکوخان  توسط  بغداد 
بازمانده گان  از آن زمان تا عهد عثمانی ها، 
عباسی ها در مصر نهاد خالفت را به صورِت 
بدین  کردند؛  حفظ  نمادین  و  سمبولیک 
معنی که خلیفه هیچ گونه صالحیِت اجرایی 
را دارا نبود، بلکه تنها از حیث معنوی مورد 

احترام قرار داشت.
پایتخت رومِ  نهم، قسطنطنیه  قرن  نیمۀ  در 
خلیفۀ  فاتح  سلطان محمد  به دسِت  شرقی 
موجب  پیروزی  این  و  شد  فتح  عثمانی 
گسترش اقتدار عثمانی ها گردید و تا سدۀ 
جهان  از  وسیعی  بخش  هجری،  سیزدهم 
به نام  حکومت،  یک  لوای  زیر  را  اسالم 
موفقیِت  این  داد.  قرار  عثمانی  خالفِت 

عثمانی ها، اروپاییان را به شدت تکان داد و 
آن ها را به منظور پیش گیری از نفوذ بیشتِر 
به  فرجام  در  و  هوشیار ساخت  عثمانی ها 
بیداری  راستای  در  مهم  عامِل  یک  عنوان 

و باالخره نیرومندِی اروپا نقش ایفا کرد.
1453-( عثمانی ها  خالفت  با  هم زمان 
در  )1722-1501م(  صفوی ها  1943م(، 
ایران و بابری ها در هند حکم روایی کردند، 
عنوان  به  عثمانی  خالفت  که  گونه یی  به 
اهل سنت، و صفوی ها  دولت مداری  نماد 
حامی و تقویت کنندۀ مذهِب تشیع شناخته 
نیز  )1707-1526م(  بابری ها  و  می شدند 

و  دین  به  دیگر،  سلسلۀ  دو  با  قیاس  در 
مذهب کمتر عالقه مند بودند.

عثمانی ها در قرن هفدهم در حمالت شان 
در  ماندند.  ناکام  اتریش،  مرکز  وین،  بر 
قرن هجدهم، روس ها در کریمیه نیروهای 
را  کریمیه  و  دادند  شکست  را  عثمانی 
هجدهم،  قرن  نیمۀ  در  کردند.  تصرف 
جنبش وهابی گری در شبه جزیرۀ عربستان 
از نظر سیاسی این جنبش  سر برآورد، که 
بلند  را  عثمانی ها  سلطۀ  از  رهایی  داعیۀ 
ناسیونالیسم عربی را در  این جنبش،  کرد. 
با آن،  برابر ترک ها عنوان داشت. هم زمان 
جنبش های دیگری زیر نام های سنوسیه و 
آغاز  فعالیت  به  افریقا  شمال  در  ادریسیه 
کردند، که این همه گویای رویارویِی دولت 
از  و  بود  مختلف  جناح های  با  عثمانی 
ضعف و ناتوانِی عثمانی ها حکایت می کرد.
دشمنان  با  عثمانی  دولِت  که  وضعیتی  در 
روز ضعیف تر  هر  و  بود  روبه رو  متعددی 
اروپایی  کوچِک  کشورهای  می گردید، 
این که  تا  می شدند،  نیرومندتر  روز  تا  روز 
را  مصر  ناپلیون  هجدهم،  قرن  اواخر  در 
که جزیی از امپراتوری عثمانی بود، اشغال 
کرد. همان تأثیری که فتح قسطنطنیه توسط 
نهاد،  اروپایی ها  بر  فاتح  سلطان محمد 
مسلمانان  بر  ناپلیون  توسط  مصر  اشغال 
در  بزرگی  تحرک  داشت؛  عرب ها  به ویژه 
میاِن مصریان و مسلماناِن خاورمیانه ایجاد 
در  جدیدی  اندیشه های  با  مسلمانان  شد، 
عرصه های قانون گذاری، سیاست و فلسفه 
که در اروپا جوانه زده بودند، آشنا شدند. 
به  را  مسلمانان  پای  به تدریج  رویداد  این 
اروپا کشانید، بدین صورت دیری نگذشت 
پرسش  دو  با  مسلمانان  مجموع  در  که 
راز  این  که  یکی  شدند:  روبه رو  اساسی 
چیست؛  در  اروپا  نیرومندی  و  پیشرفت 
و  درمانده  مسلمانان  چرا  این که  دوم  و 

ضعیف اند.
عثمانی  خالفِت  نهاد  سال،  هر  گذشت  با 
استانبول  در  را  خود  اقتدارِ  و  سلطه 
)اسالمبول( از دست می داد و خلیفه تنها به 
صورِت شکلی نقش ایفا می کرد. تا این که 
نهاد  رسمی  به صورت  1343ق/1924م  در 
تکان  امر  این  که  رفت،  میان  از  خالفت 
شبه قارۀ  از  مسلمانان  بر  دیگری  شدیِد 
حالی  در  این  آورد.  وارد  مراکش  تا  هند 
جهان  کنارِ  و  گوشه  به  اروپایی ها  که  بود 
می کردند  رخنه  پیاپی  به صورِت  اسالم 
می شدند.  حاکم  مسلمانان  مقدراِت  بر  و 
سیاسی  رهگذر  از  را  خود  مسلمانان 
تحقیرشده و محکوم، و از نظر اقتصادی و 
تخنیکی درمانده و ضعیف می یافتند، که در 
نتیجه در آغاز به صورت کوشش های فردی 
سازمان های  هیأِت  و  شکل  در  سپس  و 
مبارزه  اجتماعی،  جنبش های  و  سیاسی 
تا  که  گردید،  آغاز  نقیصه  این  رفِع  برای 

هنوز ادامه دارد.

3ـ مقایسه ها
از من است«. همچنین  باهوش تر  »او خیلی  مثاًل  باشد،  بین شما و دیگران  این می تواند 
باید درست مثل فالن موقع،  ایده آل های تان باشد، مثاًل »من  مقایسه می تواند بین شما و 
فالن طور شوم«. نارضایتی چیزی است که موجب مقایسه کردن شما می شود. ما همیشه 
می خواهیم بهتر، کامل تر و باالتر از دیگران باشیم. مقایسه همچنین موجب رقابت می شود. 
استفاده  موفقیت  برای  معیاری  و  مقیاس  عنوان  به  ایده آل های مان  و  دیگر  آدم های  از  ما 

می کنیم.
چرا زنده گی تان را نابود می کند: مقایسه کردن موجب حسادت و دشمنی می شود. همچنین 
موجب عصبانیت، درد و کالفه گی می گردد. این بر روابط شما با دیگران فشار وارد کرده 

و معموالً موجب نابود کردن دوستی های تان می شود.

4ـ آرزوها
و  ناراضی هستیم  که  است  این  آن  علت  ندارید.  که  یعنی خواستن چیزی  داشتن  آرزو 
احساس کمبود می کنیم. هیچ وقت هیچ چیز برای مان کافی نیست. خودمان هم کافی نیستیم. 
این ویژه گی را  او  اما نمی توانم.«، »دلم می خواهد  باشم ــــــ  این طور  مثاًل »می خواهم 
داشته باشد اما این طور نیست.« و از این قبیل. آرزوها رابطۀ نزدیکی با مقایسه ها دارند. ما 

خودمان را مقایسه می کنیم و نتیجۀ آن تمایل به داشتن چیزی بزرگتر و بهتر است.
چرا زنده گی تان را نابود می کند: یک اصل اولیه این است که آرزو مساوی با درد است. 
گاهی  اوقات، آرزو منجر به حرص و طمع می شود و طمع موجب بت سازی و عقده های 
روحی است و نتیجۀ آن معموالً درد است. به جنایاتی که در دنیا اتفاق می افتد فکر کنید؛ 
دزدی ، قتل  ، تجاوز، خیانت و همه به خاطر تمایالت و آرزوهای بشر است. وقتی چیزی را 

آرزو می کنیم که نداریم، نتیجۀ آن درد خواهد بود.

5ـ انتظارات
افتاد.  خواهد  اتفاق  یا  بیفتد  اتفاق  باید  چیزی  که  فکر  این  داشتن  یعنی  داشتن  انتظار 
انتظارات معموالً توسط ذهنی خشک و سخت ساخته می شوند که وقتی به چالش کشیده 
شود، دچار آشفته گی و پریشانی خواهد شد. مثاًل ناخودآگاه فکر می کنید، »با من مودبانه 
برخورد خواهد کرد« اما این اتفاق نمی افتد و شما بالفاصله به خاطر انتظاری که داشته اید 
ناامید می شوید. انتظارات در نتیجۀ قطعیت های نادرست ساخته می شوند و این ها نشانۀ  
رفتارهایی ست که به دنبال حفظ امنیت هستند. همچنین ممکن است این انتظارات در قبال 
خودتان باشد، مثاًل به طور ناخودآگاه تصور می کنید »صورتم سرخ شده و به تته پته خواهم 

افتاد« و بالفاصله این اتفاق خواهد افتاد.
چرا زنده گی تان را نابود می کند: انتظار رفتارهایی خاص از دیگران داشتن معموالً منجر به 
ناامیدی، سردرگمی، کالفه گی و عصبانیت خواهد شد. توقعات، فشار زیادی بر روابط شما 
وارد خواهند کرد. از طرف دیگر، انتظار داشتن از خودتان هم مسایل زیادی برای تان ایجاد 
خواهد کرد. توقعات شما با از پیش تعیین کردِن این که نتیجۀ چیزی خوب خواهد شد یا 
بد، بر نتیجۀ کار اثر می گذارد. مثاًل اگر توقع دارید خسته شوید، در 99.9 درصد از موارد 

خسته خواهید شد. این تأثیر شدیداً منفی بر زنده گی تان خواهد داشت.

6ـ ایده آل ها
این بهترین نتیجه، موقعیت، آدم یا هر چیز ممکن است که توسط ذهن تان ساخته می شود. 
به عنوان مثال، »من باید این طور شوم ـــــــ«، »برای این که آدم باهوشی باشم باید نتیجۀ 
تست IQ من 165 شود«. ایده آل ها نشانۀ ایده آل گرایی هستند. عالوه  بر این، این ایده آل ها 
معموالً  آن ها  به  رسیدن  که  می شوند  ایجاد  ذهن  در  غیرواقعی  اهدافی  به شکل  معموالً 

غیرممکن است.

چرا زنده گی تان را نابود می کند: چون دست یافتن به ایده آل ها بسیار دشوار است و به خاطر 
آن دچار خسته گی ذهنی و احساسی خواهید شد. ایده آل ها باعث می شوند تحت فشار 
متوجه  وقتی  کرد.  خواهد  تولید  برای تان  زیادی  بسیار  اضطراب  و  کنید  زنده گی  شدید 
تفاوت بین ایده آل و واقعیت شوید، نتیجۀ آن نارضایتی و درد خواهد بود. راضی کردن 
فرد ایده آل گرا معموالً بسیار دشوار است و زنده گی کردن با چنین فردی نیز بسیار سخت 

خواهد بود. به همین دلیل ایده آل ها تأثیری منفی بر روابط شما خواهند داشت.
تصورات، اعتقادات، مقایسه ها، تمایالت، انتظارات و ایده آل ها اگر به چالش کشیده نشده 
و کنترل نشوند، می توانند موجب نابودی زنده گی تان شوند. تا زمانی که شروع به کنترِل 

یک به یِک آن ها با یک انقالب درونی نکنید، زنده گی خوبی را تجربه نخواهید کرد.

منبع: سالمت نیوز
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بخش دوم و پایانی

۶ تلۀ ذهنی که زنده گی تان را 
نابود می کند

بخش بیسـت وهـفتم

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان عبدالحفیظ منصور



طه جابرالعلوانی  
ترجمه: مهران موّحد 

چند سال پیش، گروهی از زندانیان 
بزرگ ترین  از  یکی  در  مسلمان 

ایراد  برای  من  از  نیویورک،  زندان های 
زندان  آن  مسلماِن  زندانیان  برای  سخنرانی 

و تفقد آن ها دعوت کردند. به آن زندان رفتم و 
دیدم که در حدود چهل تن از  زندانیاِن مسلمان در 
سالونی گرد هم آمده اند که آن را برای نماز خواندن 
اختصاص داده بودند. پس از این که نماز را گزاردیم، 
به ایراد سخنرانی پرداختم و در طی آن از اهمیت و 
ارزش و ضرورت آزادی برای انسان حرف زدم و 
نیز بر این نکته تأکید ورزیدم که انسان بدون آزادی، 
تاریخچۀ  از  نیز  از دست می دهد.  انسانیّت خود را 
از روزگاراِن کهن  این که بشر  زندان سخن گفتم و 
از حضرت یوسف- بوده  است.  پدیده آشنا  این  با 
ماندن،  پاک دامن  برای  که  کردم  یاد  علیه السالم- 
زندان را بر آزادی ترجیح نهاد. به زندانیان سفارش 
کردم که از توفیق اجباری یی که برای شان در زندان 
دست داده، به منظور اصالح و تربیت روح و رواِن 
خود استفادۀ بهینه کنند و بکوشند با استفاده از این 
فرصت، دگردیسی یی ریشه یی در سلوک و رفتار و 

اخالق خویش ایجاد کنند.
از  بسیاری  شد،  تمام  من  سخنرانی  آن که  از  پس 
دیدار  به خاطر  من  از  آن جلسه  در  زندانیان حاضر 
در  مطرح شده  موضوعات  و  کردند  تشکر  آن ها  با 
سخنرانی ام را ارزشمند دانستند. سپس نوبت به طرح 
پرسش ها رسید که بخشی از این پرسش ها مربوط به 
مسایل روزمره از قبیل نماز و وضو و پاکی و روزه 
می شد و پاره یی از این سؤاالت، به مسایل حالل و 
حرام می پرداخت. در این میان، یک تن از زندانیان، 
پرسشی را مطرح کرد که خیلی بنده را به تأمل و تدبر 
واداشت. پرسید که: »آیا بر مسلمانان واجب نیست 
که خلیفه یی برای خود برگزینند که احکام شریعت 
را اجرا کند و حدود شرعی را برپا سازد؟ اگر چنین 
اسالمی  دولتی  که  است  واجب   ما  بر  آیا   است، 
دروازه های  آن که  از  پس  کنیم؟  ایجاد  زندان  در 
زندانیان  می شود،  بسته  زندان  بزرِگ  سالون های 
برخوردار  مطلق  آزادی  از  سالون ها  این  داخل  در 
می شوند و پولیس و دیگران نمی توانند بدون اجازۀ 
ما  ترتیب،  بدین  شوند.  سالون ها  این  وارد  آن ها 
می توانیم از ساعت هفت شام  تا ساعت شش بامداد، 

احکام 
را  شرعی 

مورد اجرا قرار دهیم و حدود 
حسب  بر  تکلیف  که  گفته اند  فقها  کنیم.  تطبیق  را 
طاقت  است. از این رو، ما از طرف شب - اگرنه در 
تطبیق  آیا  کنیم،  تطبیق  را  روز - می توانیم شریعت 
را  کار  این  اگر  آیا  است؟  واجب   ما  بر  شریعت 
بکنیم فریضۀ ایجاد دولت اسالمی از عهدۀ ما ساقط 

می شود؟«
در  را  پرسشی  چنین  کسی  نمی کردم  تصور  هرگز 
چنین جلسه یی مطرح کند. با شنیدن این پرسش در 
بدیهیّات  از  نکته  این  این که  چه  رفتم،  فرو  شوک 
 است که خداوند پیامبر اسالم )ص( را مأمور ساختن 
امتی با ویژه گی های مخصوص به خود ساخته بود که 
خدا را به یگانه گی بشناسند و وظیفۀ امر به معروف 
دیگر  مردمان  و  بگیرند  برعهده  را  منکر  از  نهی  و 
را در جهت پاکسازی خرد و قلب و روح و اعضا 
و جوارح و زنده گی و اندیشه ها و افکارشان یاری 
رسانند. اما »حکومت« را باید خود مردم بسازند با 
توجه به مکانیسم هایی که مقاصد بزرگ قرآنی - از 
سازد  محقق  را   - زمین  آبادانی  و  تزکیه  و  توحید 
میانه رو و  برای ساختن جامعه یی  بتواند زمینه را  و 
برپا  برای دیگر ملت ها در زمینۀ  الگویی  پیشرو که 
عمومی  آزادی های  تأمین  و  عدالت  و  ساختن حق 
برای مردم و نگه داری دارایی ها و آبرو و جان و خرد 
مردم از مورد تعرض قرار گرفتن و تأمین آزادی های 

عمومی برای اصحاب دیگر ادیان و مذاهب.
دیدار  به  که  کسانی  از  برخی  که  فهمیدم  آن جا  در 
این زندانیان بیچاره آمده اند و از اسالم به آنان سخن 
زده اند، تنها چیزی که از اسالم می دانسته اند، دولت 
و حکومت و قدرت و سیاست بوده  است. احتماالً 
این مبّلغان دینی،  مسایلی را به این زندانیان تلقین 
کرده اند که باعث شده زندانیان به برداشت های غلط 
کنند  گمان  و  برسند  اسالم  از  غریب  و  عجیب  و 

سیاسی  فعالیت  چیز،  همه  از  بیشتر  اسالم،  در  که 
و به دست گرفتن قدرت سیاسی، ارزش و اهمیت 
دارد و به این تصور افتاده اند که اسالم، چیزی جز 
خشن  مجازاِت  سیستم  که  نیست  نیرویی  و  سلطه 
و  می کند  تحمیل  مردم  بر  را  انعطاف ناپذیری  و 
بدین گونه بر گردۀ مردم سوار می شود و اختیار آن ها 
را سلب می کند. این گونه آدم ها اسالم را که شامل 
قدرتی  در  می شود،  دین داری  و  شریعت  و  ایمان 
سیاسی خالصه می کنند که وظیفه دارد نظام مجازاِت 
خشن و عبوسی را اجرا  کند، و آگاهانه یا ناآگاهانه 

نام شریعت را بر آن می گذارند.
سپتمبر  یازده  از  پیش  امریکا  زندان های  مسووالن 
با  را  اسالمی  مبّلغان  و  دعوت گران  میالدی،   2001
کمال ادب و احترام به زندان ها در امریکا می آوردند تا 
به زندانیان، اندرزهای مذهبی بدهند و راهنمایی های 
دینی ارایه کنند، چرا که مسؤوالن زندان ها مشاهده 
کرده بودند که زندانی یی که به اسالم می گرود، سلوک 
انسانی دیگر می گردد و  بهتر می شود و  و رفتارش 
از استعمال مواد مخدر و مسکرات خودداری می کند 
و روحیۀ شرارت پیشه گی و تجاوزگری را از دست 
می دهد. به همین دلیل، مسؤوالن زندان ها تسهیالت 
فراوانی برای دعوت گران مسلمان و امامان مساجدی 
که می خواستند با زندانیان دیدار کنند و آن ها را به 
از  پس  ولی  می کردند.  فراهم  کنند  دعوت  اسالم 
رویدادهای یازده سپتمبر، اوضاع دگرگون شد و از 
می کنند  تالش  خیلی  امریکایی  مسووالن  پس،  آن 
جلِو دیدار زندانیان با دعوت گران مسلمان را بگیرند.
که  شده اند  تشکیل  آدم هایی  از  زندانیان  معموالً   
جرم های مختلفی را مرتکب شده اند از قبیل آدم کشی 
و جرایم سازمان یافته و زورگیری و دزدی و تجاوز 
جنسی بر زنان و دیگر جنایت ها. هرگاه یکی از این 

آدم ها به باوری دینی اعتقاد پیدا کند که آن باور را 
از منابع درستش دریافت نکرده باشد و آموزگارانش 
آموزۀ اصیل اسالمی را به وی یاد نداده باشند، حتمًا 
چنین آدمی به نام اسالم، فاجعه خواهد آفرید و به 

شکل مؤثرتری به دیگران آسیب خواهد رساند.
تجارب زنده گی به من این نکته را آموخته که کسانی 
که به این زندان ها برای دعوت زندانیان به اسالم و 
مسلمان  زندانیان  به  دینی  راهنمایی های  عرضۀ  نیز 
و  شوند  گزینش  درست  صورت  به  باید  می روند، 
باید حرف هایی که دعوت گران مسلمان به زندانیان 
می زنند، از قبل و در حضور گروهی از دعوت گران 
مسلمان تأیید شده باشد و سنجیده  بودِن آن به اثبات 
رسیده باشد تا مبادا چیزهایی به آن ها گفته شود که 
باعث سوءفهم آنان شود و روحیۀ شرارت پیشۀ آنان 
را بیشتر از پیش تحریک کند و آنان را به استفاده از 

قوۀ قهریه در راه دین! وا دارد.
فقهی  و  فکری  میراث  با  که  آنانی  این همه،  با 
دوره های  در  که  میراثی   - دارند  آشنایی  مسلمانان 
مهار  که  می دانند   - گرفته  گونه گون شکل  تاریخی 
کردن این دعوت گران و متقاعد ساختن شان به این که 
گفتمان دینی شان را اصالح کنند، بسیار دشوار است 
آن  چارچوب  در  آنان  که  دینی یی  گفتمان  که  چرا 
استادان  از  و  آموخته اند  آن چه  پایۀ  بر  می اندیشند، 
فقهی  مبنای  بر  و  شده  ساخته  دریافته اند،  خود 
در  ریشه براندازی  آفت های  گرفتار  که  گرفته  شکل 
مورد  در  شده  است.  مختلف  تاریخی  مرحله های 
این قبیل از دعوت گران و مبّلغان دینی، شیخ محمد 
غزالی-رحمه اهلل- مقاله یی نگاشته  است که عنوان آن 
راحت  اینان  دست  از  اسالم  »چه وقت  چنین است: 

خواهد شد؟«
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»دولت اسالمی« 
در بزرگ ترین زنداِن 
نیویورک
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سخـت گیــری و تعصـب خامـی است / تا جنینی کار خون آشــامـی استا
***

آدمی فربه شود از راه گوش / جانور فربه شود از حلق و نوش
***

آدمی مخفی است در زیر زبان / این زبان پرده  است بر درگاه جان
***

آفت ادراک آن حال است و قال / خون به خون شستن محال است و محال
***

از محبت، نار نوری می شود / وز محبت، دیو حوری می شود
***

ای که تو از ظلـم چاهی می کنی / از برای خـویش دامی می تنی
***

این جهان کوه  است و فعل ما ندا / باز گردد این نداها را صدا
***

پیش چشمت داشتی شیشه کبود / زان جهت عالم کبودت می نمود
***

تیغ دادن در کف زنگی مست / به که آید علم، ناکس را به دست
***

خنک آن چشم که گوهر زخسی بشناسد / خنک آن قافله یی کو بودش دوست 
خفیر

***

صـورت زیبا نمــی آید به کار / حرفی از معنی اگر داری بیار
***

عشق هایی کز پی رنگی بود / عشق نبود عاقبت ننگی بود
***

کرد مـــردی از سخـــن دانی سؤال / حق و باطل چیست ای نیکومقال / گوش 
را بگرفت و گفت این باطل است / چشم حق است و یقینش حاصل است

است / هرکه *** افتادن  / عاقبت زین نردبان  است  ما و من  این  نردبان خلق 
باالتر رود ابله تر است / کاستخوان او بتر خواهد شکست
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طالبان شبیه به تبهکاران... 
مخدر، استخراج غیرقانونی معادن، اخاذی برای استفاده از جاده ها 

و آدم ربایی با هدف باج گیری افزایش داده است.
را  بسیاری  پیامدهای  جدید  روند  این  افزودند:  کارشناسان  این 
روند   این  دارد چراکه  پی  در  افغانستان  در  امنیت  و  برای صلح 
با هرگونه روند هدفمند  با مخالفت  تا  طالبان را ترغیب می کند 
با دولت جدید کابل، منافع مالی بیشتری به  و ارزشمند سازش 

دست می آورند.
افغانستان گفت، قصد دارد پس از  اشرف غنی، رییس جمهوری 
30 سال جنگ مداوم صلح را به این کشور بازگرداند و در تالش 
است تا طالبان را منزوی کرده و آنها را به پای میز مذاکره بکشاند.
این هیات از شورای امنیت خواست تا با تحریم های بیشتر مانع 

طالبان از مشارکت در فعالیت های تبهکارانه و خالف شود.
در حالی که کمک های خارجی نقش بزرگی در تامین مالی طالبان 
مالی  منابع  اعظم  بخش  کارشناسان  این  گفته  به  اما  می کنند  ایفا 
طالبان از کاشت تریاک، تولید و قاچاق مواد مخدر، سرمایه گذاری 
برای  آدم ربایی  پولشویی،  عملیات های  افغانی،  درکمپانی های 
غیرقانونی  استخراج  و  افغان  و کسبه  تجار  از  اخاذی  باج گیری، 

منابع طبیعی تامین می شود.

علی پارسا

میان  به  الکترونیکی  شناس نامۀ  حرِف  وقتی  دیگر  حاال 
از خاطراِت تلخ و خواب های  انبوهی  ناخودآگاه  می آید، 
پُرحاشیۀ  می آورد. جنجال های  به ذهن مان هجوم  شیرین 
دنیای مجازی و حقیقی، هنوز  ذکر هویت های قومی در 
افراد در  این که به هویت قومِی  در خاطر همه گان است. 
علی رغم  ـ  نه  یا  شود  اشاره  الکترونیکی  شناس نامه های 
درازا  به  و  علیه  و  له  جبهه گیری های  و  استدالالت  همۀ 
نسل  مفرِط  اهمیِت  نشان دهنده  ـ  جنجال ها  این  کشیدن 
دیگر،  بیان  به  است.  شهروندی  شناس نامه های  جدیِد 
می توان گفت که اگر از بحث و گفت وگوی همه گانی در 
منطق  و  رای  از  سیاسیون، جدا  و  مردم  از  اعم  ـ  جامعه 
جهت گیری شان ـ یک نتیجۀ عمومی گرفته شود، قطعاً این 
خواهد بود که این مسأله برای همه گان از اهمیِت باالیی 

برخوردار است و نمی شود به آسانی از کنار آن گذشت.
احوال  ثبت  جنجالِی  قانون  تصویب  از  پس  سرانجام 
نفوس، هرچند تا جایی مردم و مسوولین از کشمکش ها و 
بحث های انتزاعی آن فارغ شدند، اما تعلل حکومت برای 
شروع این پروسه، همچنان توجهات و نارضایتی هایی را 
همه  می رسد  نظر  به  که  هم  حاال  است.  داشته  همراه  به 
فراغت  هم  شاید  و  ملی  امنیت  شورای  تصمیم  منتظر 

رییس جمهور غنی برای افتتاح این روند هستند. 
با این  وجود، درست زمانی که به نظر می رسد دیگر حرف و 
تبصره یی دربارۀ شکل و محتوای این شناس نامه های برقی 
نمانده و فقط باید منتظر اشاره یی از سوی رییس جمهور 
بود، با کمی دقت در نمونه های این شناس نامه دیده می شود 
که به لحاظ شکلی و صوری چندان هم خالی از سوال و 
شناس نامه ها  این  آزمایشِی  نسخه های  در  نیستند.  مشکل 
کنار سایر عالیم و تصاویر، تصویر  در  دیده می شود که 
چند شتر بیش از هر چیِز دیگر جلب توجه و خودنمایی 

می کند.
به کار بردن نشاِن شتر در شناس نامۀ هویت یک ملت به 
لحاظ نشانه شناسی و به دور از هرگونه ارزش داوری، اگر 
جای نکوهش نداشته باشد، الاقل محِل پرسش و کاوش 
نماینده گان،  مجلس  جدال های  که  می رسد  نظر  به  دارد. 
بیشتر بر سر محتوای این شناس نامه بوده و از نظر شکلی 

هیچ توافقی بر سِر آن صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، با توجه به ترکیب رنگ و نحوۀ چینش 
المان های مختلف در نسخۀ امتحانی آن، به نظر می رسد 
که کار تخصصی و حرفه یِی خاصی بر روی شکل و 
تأسف  بسی  جای  که  است  نگرفته  صورت  آن  قالِب 
سند  این  اهمیت  داشت  درنظر  با  که  حالی  در  است. 
زیبایی شناسِی  متخصصان  از  تیمی  می بایست  هویت، 
صاحب ذوق و سلیقه در کنار تیم فنی بر روی شکل 
چه  می کردند.  کار  حرفه یی  صورت  به  آن  صورِی 
این که این سند از نظر ارزشی، مهم ترین و ارزنده ترین 
این  شهروند  هر  دست  در  است  قرار  که  سندی ست 
کشور قرار گیرد و نه تنها در عرصۀ داخلی، بلکه در 
عرصۀ جهانی هم نمایان گر هویِت هر فرد این سرزمین 

باشد.
قالب  در  فنی  نواقِص  سایر  از  نظر  صرف  حال،  هر  به 
محتوای  از  و گذشته  الکترونیکی  ظاهرِی شناس نامه های 
آن که موضوع کشمکش های دیروزی بود، به نظر می رسد 
و  مشکالِت جدی  با  هم  نشانه شناختی  نظر  از  سند  این 
بیان گر  است  قرار  که  در سندی  است.  روبه رو  عدیده یی 
هویت شهروندان این سرزمین باشد، به کار گیری نشانه های 
ملی باید با وسواس و دقِت فراوان همراه باشد. این نشانه ها 
باید چنان قابل فهم و توجیه پذیر باشند که ذهِن هر کسی با 
دیدِن آن ها به سمتی که در نظر طراِح آن بوده، متبادر شود. 
به این ترتیب، این نشانه ها هم باید ساده و قابل فهم باشند 
و هم با توجه به افتخارات تاریخی مردمان آن سرزمین، 
توجیه پذیر؛ تا جایی که به نوعی با دیدن آن، به هر شهروند 

احساس تعلِق خاطر و غرور ملی القا شود.
با این اوصاف، به نظر می رسد که به کارگیری نشان شتر 
از آن صراحت  نه  افغانستان،  تابعیت مردم  در شناس نامۀ 
و عینیِت الزم برخوردار است و نه هم چندان قابل توجیه 
است. عده یی استفاده از این نماد را به موقعیت تاریخی 
که  می کنند  تأکید  و  می دهند  نسبت  کشور  ژئوپلتیکی  و 
»کاروان شتر« در این جا احتماالً داّل بر »راه ابریشم« است 
از  سرزمین  این  جغرافیایِی  موقعیت  درنظرداشت  با  که 
گذشته های دور، افغانستان حلقۀ وصل شرِق دور و غرب 
نشان  این  برخی مدعی اند که  ترتیب،  این  به  بوده است. 
این  فردِ  منحصربه  و  برجسته  جایگاه  بیان گر  به خوبی 

سرزمین در طول تاریخ می باشد.

با این حال، اما به نظر می رسد که از نظر نشانه شناسی مدلول 
»راه ابریشم« با دال »کاروان شتر«، علی رغم فلسفه بافی ها و 
توجیه گری های طویل، چندان مرتبط و توجیه پذیر نیست؛ 
ابریشم« ندارد و  با »جادۀ  »کاروان شتر« هیچ ربط وثیقی 
اگر داشته باشد هم، این رابطه یک رابطۀ »معلوم« نیست. 
از سوی دیگر، نشان شتر می تواند تداعی گر بسا تصاویر و 
برداشت های متنوع و متکثر در ذهن مخاطبان باشد؛ زیرا 
مدلوالت  بر  ابریشم«،  »راه  بر  داللت  بر  نشان عالوه  این 
بی شمارِ دیگری هم قابل تعمیم است که این مسأله خود 
این  به کارگیری  در  دیگری  بزرِگ  نقطه ضعِف  می تواند 

نشان باشد.
دیگر،  فرهنگ های  از  بسیاری  و  ما  فرهنگ  در  به عالوه 
»شتر« بیشتر بر زنده گی بادیه نشینی و صحراگردی داللت 
مقاوم ترین حیوانات  از  میان حیوانات،  می کند. »شتر« در 
که  است  تشنه گی  و  گرسنه گی  و  سرما  و  گرما  برابر  در 
بیابان ها و  از آن برای حمل ونقل در  به همین جهت هم 
که  بتوان گفت  استفاده می کنند. شاید  صحراهای خشک 
متمدِن  زنده گِی  مقابل  نقطۀ  اوصاف،  این  با  حیوان  این 
شهری و توسعه یافته است. درج نماد شتر بر شناس نامه های 
باشد،  نمی تواند  مباهات  و  فخر  مایۀ  تنها  نه  الکترونیکی 
تمدِن  دارای  سرزمیِن  یک  اهالِی  سرافکنده گِی  مایۀ  بلکه 

تاریخی هم تلقی می شود. 
از سوی دیگر هرچند به کارگیری تصویر حیوانات به عنوان 
ـ  استرالیا  در  کانگرو  تصویر  مانند  ـ  کشورها  ملِی  نشان 
امری پذیرفته شده و معمول است، اما نباید فراموش کرد 
که این نشانه ها قابلیِت تقلید و پذیرش از طرف دیگران 

را ندارد.
در نهایت به عنوان نتیجه گیری باید گفت که اوالً از قراین 
در  سند،  این  حد  از  بیش  اهمیت  علی رغم  که  پیداست 
بخش طراحی اولیۀ قالِب آن، مسووالن چندان موفق عمل 
نکرده اند و گویا با سهل انگاری به این مهم پرداخته اند. ثانیاً، 
به  نشانه های  که  نظر می رسد  به  در بخش سمبول ها هم 
کار رفته در این شناس نامه و مشخصاً نشان »کاروان شتر« 
از نظر نشانه شناختی، مبهم و شک برانگیز است. حکومت 
موظف است به این ابهام ها و تردیدها پاسخ بگوید و دفاعیۀ 
خود را در به کارگیری این سمبول به جامعه ارایه کند و در 
صورت عدم قناعت مردم، دست به اصالح نواقِص صوری 

و محتوایِی موجود در شناس نامه های الکترونیکی بزند.
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چرا نباید به پاکستان...
زیاد رشد کرده است. ارتش ما حمایت مردم عام را با خود دارد.«
در حال حاضر حدود 300 افسر ارتش ملی افغانستان در هندوستان 
در  آباد  اسالم  می بینند.  آموزش  این کشور  نظامیان  از سوی  نیز 
گذشته پیشنهاد مشابهی کرده بود تا بتواند با نفوذ هندوستان در 
افغانستان مقابله کند، اما حامد کرزی به این درخواست پاکستان 
پاسخ مثبت نگفت و در این امر هندوستان را بر پاکستان ترجیح 

داد.
گفت  وله  دویچه  به  آباد  اسالم  در  دفاعی  تحلیلگر  منیر،  اسد 
که رییس جمهور غنی اقدام هایی برای بهبود بخشیدن روابط با 
اکادمی  در  افغان  افسران  آموزش  که  است  داده  انجام  پاکستان 
علیه  افغانستان  »نیروهای  گفت:  او  است.  آن  از  بخشی  کاکول 
شورشیان در مناطقی هم سرحد با پاکستان وارد اقدام شده اند. 

این ثابت می کند که کابل مناسبات بهتر با پاکستان می خواهد.«
خصومت پاکستان و هند

پاکستان  افغانستان و  بهبودی در روابط  تحلیلگران می گویند که 
نیز است.  پاکستان  نتیجه تالش های راحل شریف، لوی درستیز 
کابل  از  باز  چهار  غنی  اشرف  نخست حکومت  ماه  چند  در  او 

دیدار کرد.
بایست  »شریف  می گوید:  پاکستانی  خبرنگار  خان،  طاهر 
مقام های افغانستان را متقاعد کرده باشد که پاکستان در افزایش 
همکاری های نظامی جدی است، در غیر آن، تبادله افسران هرگز 

ممکن نبود.«
اما جنرال عتیق اهلل امرخیل، فرمانده پیشین نیروی هوایی افغانستان 
می گوید که »فرستادن افسران به پاکستان برای آموزش نظامی یک 

ایده بد است« و ممکن است منجر به ناراحتی هندوستان شود.
او گفت: »پاکستان برای دو سال اصرار می کرد که نیروهای امنیتی 
پیشین  جمهور  رییس  کرزی  حامد  بدهد.  آموزش  را  افغانستان 
هرگز به فرستادن افسران به اکادمی های نظامی پاکستان موافقت 

نکرد، زیرا او نمی خواست هندوستان را برنجاند.«
این جنرال پیشین افغانستان می گوید که بعد از حمله طالبان بر 
همکاری های  افزایش  به  همسایه  کشور  دو  پشاور،  در  مکتبی 
باهم  افغانستان می خواهند  و  پاکستان  »اگر  توافق کردند:  نظامی 
دارند. در درون  برای آن وجود  راه های دیگری  کنند،  همکاری 
در جریان  که  دارد  وجود  هند  با  تمایل ضدیت  پاکستان  ارتش 
چگونه  هندی  ضد  روحیه  با  افسرانی  می کند.  بروز  آموزش ها 

می توانند برای ما مفید باشند؟«
»سیاست پاکستان تغییر نکرده«

پاکستان  که  زمانی  تا  که  اند  باور  این  به  تحلیلگران  از  شماری 
این  نکند،  ایجاد  تغییر  افغانستان  قبال  در  خود  کهنه  پالیسی  در 

تحوالت کوچک نمی تواند پیشرفت متداوم باشد.
هنوز  پاکستان  ملکی  و  نظامی  دستگاه های  تحلیلگران،  باور  به 
هم طالبان را به عنوان یک متحد مهم استراتژیک می بینند که به 
باور اسالم آباد باید بخشی از حکومت افغانستان باشند. ناظران 
تهاجم  از  پیش  که  را  نفوذی  دارد  انتظار  آباد  اسالم  می گویند 
طالبان  حاکمیت  زمان  در  افغانستان  در  امریکا  متحده  ایاالت 

داشت، دوباره به دست بیاورد.
به  هاروارد  دانشگاه  در  افغانستان  منازعه  محقق  والدمن،  مت 
پاکستان  منطقه ای،  دینامیک های  تغییر  بدون  که  است  باور  این 
به دویچه  او  به طالبان خودداری نخواهد کرد.  از حمایت خود 
وله گفت: »شواهد حاکی است که پاکستان پالیسی خود در قبال 

افغانستان را تغییر بنیادی نداده است.«
دانشگاه  در  سیاست  علم  کارشناس  وولف،  زیگفرید  همچنان 
هایدلبرگ نیز به همین نظر است. او به این باور است که هنوز 
از طالبان  پاکستان فکر می کنند  امنیتی  هم چندین عضو دستگاه 
در  هندوستان  با  مقابله  در  استراتژیک  ابزار  عنوان  به  می توانند 

افغانستان استفاده کنند.
در  را  کشور  این  افغانستان،  افسران  آموزش  کنار  در  هندوستان 
دهلی جدید سال گذشته  می کند.  نیز کمک  زیرساخت ها  ایجاد 
بزرگترین  کرد؛  اعالم  را  افغانستان  به  دالری  میلیارد  دو  کمک 

کمکی که هندوستان به یک کشور دیگر می دهد.
با توجه به این تحوالت، تحلیلگران اشاره می کنند که تنها آموزش 
دو  مناسبات  در  نمی تواند  پاکستان  در  افغانستان  ارتش  افسران 

کشور همسایه تغییر ایجاد کند.

رای زنی بر سر پروژۀ...
قرار است افغانستان در ده سال اول 0.5 میلیارد متر مکعب 
گاز، در ده سال دوم یک میلیارد متر مکعب و در ده سال 
سوم، 1.5 میلیارد متر مکعب گاز از پروژه تاپی خریداری 
مورد  در  جزییات  ارائه  از  معادن  وزارت  مقام های  کند. 
قیمت هر متر مکعب گاز خودداری کردند. آن ها می گویند 
این  از  خود  نیازمندی های  و  توانایی  براساس  کشور  هر 
پایپالین گاز خریداری می کند و هر کشور تالش دارد تا با 

قیمت نازلتر گاز مورد نیازش را خریداری کند.
قرار است این پایپ الین از والیات هرات و قندهار عبور 

کند و به خاک پاکستان برسد.
پروژه صلح، رقیب تاپی

هدف اصلی پروژه تاپی، رساندن گاز به مارکیت های هند 
دارند.  نیاز  را  گاز  از  بزرگی  بخش  مارکیت ها  این  است. 

همزمان با پروژه تاپی که می تواند گاز ترکمنستان را به هند 
ادامه  نیز  به هند  ایران  انتقال گاز  برای  برساند، تالش ها 
دارد. این پروژه پایپ الین صلح نام دارد که از ایران به 

پاکستان و سپس به هند می رسد.
امضای توافقنامه گاز میان ترکمنستان، پاکستان و هند

آگاهان مسایل اقتصادی می گویند گازی که از طریق پروژه 
صلح به مارکیت های هند می رسد نسبت به پروژه تاپی به 
مراتب ارزان تر و اقتصادی تر است ولی رقابت های منطقه 
مطرح  بیشتر  تاپی  گاز  پروژه  تا  و جهانی سبب شده  ای 
بحث باشد. هزینه یی که هند باید برای پروژه تاپی بپردازد، 
به باور آگاهان مسایل اقتصاد، دو برابر هزینه پروژه صلح 

است.
تحلیلگران مسایل اقتصادی می  گویند ایاالت متحده امریکا 
تالش دارد تا با تامین گاز مورد نیاز هند از طریق پروژه 
تاپی، ایران را از نگاه اقتصادی بیشتر منزوی کند. ایران به 

دلیل تالش برای دست یابی به سالح های اتومی، از سوی 
قدرت های غربی تحریم شده است. حاال تالش می شود 
مبالغ هنگفتی را نصیب  تواند  پروژه گاز صلح که می  تا 
ایران کند، با شکست مواجه شود و به جای آن پایپ الین 

تاپی گاز مورد نیاز هند را به آن کشور برساند.
چالش  نیز  پاکستان  و  افغانستان  بین  سیاسی  رقابت های 
دیگری در برابر عملی شدن پروژه تاپی است. تحلیلگران 
می گویند اگر پاکستان نخواهد، به ساده گی می تواند این 
و  هند  حال،  همین  در  کند.  مواجه  شکست  با  را  پروژه 
و  هستند  آسیا  جنوب  در  اصلی  رقیب  دو  نیز  پاکستان 

روابط دو کشور گاهی به شدت تیره می شود.
اما فرصت اقتصادی که پایپ الین گاز تاپی برای پاکستان 
به  وادار  را  کشور  این  تواند  می  آگاهان  باور  به  دارد، 
با  که  است  کشورهایی  از  یکی  پاکستان  نماید.  همکاری 

کمبود گاز روبرو است.

شناس نامه های الکترونیکی و یک نماد پرسش برانگیز

هشدار از سقوط رییس جمهوری به دامن پاکستان
پیشاور  از حادثه  بعد  پاکستان گفته است که  وزیر داخله 
عملیات های  پاکستان  ارتش  با همکاری  ایساف  نیروهای 
 6 آن  اثر  بر  که  دادند  انجام  افغانستان  در خاک  مشترکی 

الی7 طالب کشته شدند.
گفت وگو  در  پاکستان  داخله  وزیر  چودهری نثار علی خان 
و  پاکستان  روابط  داشت:  اظهار  اسالم آباد  در  فارس  با 

افغانستان هیچ زمان به خوبی امروز نبوده است.
وی افزود: بعد از حادثه تروریستی پیشاور فرمانده ارتش 
پاکستان راهی افغانستان شد و این کشور کمال همکاری را 

برای مشخص شدن عامالن این جنایت داشت.
با  ایساف  نیروهای  پیشاور  حادثه  از  بعد  کرد:  بیان  خان 
خاک  در  مشترکی  عملیات های  پاکستان  ارتش  همکاری 
افغانستان انجام دادند که بر اثر آن 6 الی7 شبه نظامی کشته 

شدند.
ایساف  مشترک  عملیات های  گفت:  پاکستان  داخله  وزیر 
و ارتش پاکستان با همکاری افغانستان انجام شد و به دو 
کشور مربوط می شد به همین علت جزئیات این عملیات ها 

فاش نشد.
وی افزود: برای اولین بار است که افغانستان برای مبارزه 
پاکستان همکاری می کند و  با  با تروریسم به طور جدی 

چنین همکاری در روابط دو کشور مثال  زدنی است.
افغانستان  و  پاکستان  گفت:  خان  نثارعلی  چودهری 
توانسته اند بی اعتمادی به یکدیگر را کنار بگذارند و برای 

اعتماد سازی بیشتر تالش کنند.
خان اظهار داشت: رهبران سیاسی و نظامی ارتباط مستمر 
تروریسم  با  مبارزه  برای  و  کرده اند  حفظ  را  یکدیگر  با 

مصمم هستند.
وی افزود: به دنبال برقراری امنیت در مرز مشترک هستیم 
اهمیت  از  افغانستان  و  پاکستان  برای  موضوع  این  زیرا 

زیادی برخوردار است.
برای  کابل  و  اسالم آباد  کرد:  بیان  پاکستان  داخله  وزیر 
مرز  طرف  دو  در  افراد  مرور  و  عبور  بر  بیشتر  نظارت 
مشترک، شناسایی افراد مشکوک و شناسایی نقل و حرکت 

تروریست ها در مرز مشترک به توافق رسیده اند.
بسیار  مشترک  مرز  کرد:  تأکید  علی خان  نثار  چودهری 
با دشواری های زیادی  طوالنی است که نظارت بر آن را 
امنیتی  نیروهای  و  ارتش  وجود  این  با  می سازد  مواجه 
پاکستان مصمم هستند با عملیات های بدون امتیاز و نظارت 

بیشتر امنیت را در این مناطق برقرار کنند.
توجه  موضوع  این  به  باید  کشور  دو  سران  افزود:  وی 
داشته باشند که حفظ روابط دوستانه از برقراری ارتباط با 

یکدیگر مهمتر است.
علی خان گفت: بعد از حادثه پیشاور، افغانستان اطالعات 
ارائه شده توسط فرمانده ارتش پاکستان در زمینه این حادثه 
را پذیرفت و به سرعت وارد عمل شد که این امر بسیار 

خوشایند بود.

اسالم آباد  به  اشرف غنی  سفر  گفت:  پاکستان  داخله  وزیر 
تأثیر بسیار زیادی بر گسترش روابط دو کشور داشت و 
سفر رهبران سیاسی پاکستان از جمله اسفندیار ولی خان، 
با کرزی نیز مالقات  محمود خان اچکزئی و شیرپائو که 

کردند، باعث تحکیم این روابط شد.
سقوط در دامِن پاکستان

در این حال، برخی از آگاهان می گویند که پاکستان باید از 
رییس جمهور غنی خرسند باشد؛ زیرا آقای غنی به تمامی 
خواست های اسالم آباد پاسخ مثبت داده و عمل کرده است. 
آنان از دستور اخیر رییس جمهور غنی یاد می کنند که در 
تعلیق  حالت  به  هند  از  جنگ افزار  درخواست  آن،  نتیجۀ 

در آمده است. 
توازن  باید  غنی  رییس جمهور  که  می گویند  آگاهان  این 
نظر  در  هند  و  پاکستان  کشور  دو  میان  مناسبات  در  را 
داشته باشد. آنان می گویند که هند از متحدان استراتژیک 
افغانستان به حساب می رود و این کشور در کنار امریکا، 
افغانستان  بزرگترین کمک کننده گان  از   ... آلمان، جاپان و 
پاکستان در چند دهۀ اخیر، تمامی توان  اما  بوده است و 
خود را برای مهار افغانستان و منزوی کردن این کشور به 

کار بسته است. 
این آگاهان از سقوط رییس جمهور غنی به دامن پاکستان 
به  زودی ها  این  به  نباید  که  می گویند  و  می دهند  هشدار 

پاکستان اعتماد کرد. 



تیم ملی کرکت افغانستان در یک دیدار دوستانه 
دیدار  این  در  خورد؛  شکست  هند  برابر  در 
نخست هند بازی را آغاز کرد و در پنجاه آور 
365 دوش را برای افغانستان هدف تعیین کرد؛ 
اما ملی پوشان افغانستان نتوانستند هدف تعیین 

شده را به دست آورند و شکست خوردند.
ملی پوشان کرکت کشور بازی خوبی از خود 
به نمایش گذاشتند و در پنجاه آور 211 دوش 

را به دست آوردند.
در  بار  دو  هند  و  افغانستان  این  از  پیش 
و   2012 جهانی  جام  کرکت  رقابت های 
بازی های آسیایی در سال 2014 روی در روی 
هم قرار گرفته بودند که هر دو بار نیز تیم ملی 

کرکت هند به برتری رسیده بود.
آماده  دوستانه  دیدار  این  برگذاری  از  هدف 
حضور  برای  کشور  کرکت  ملی  تیم  ساختن 
جام جهانی  کرکت  رقابت های  در  بهتر  هرچه 

پنجاه آور استرالیا گفته شده است.
آور  پنجاه  جهانی  جام  کرکت  رقابت های 

و  است  جهان  در  کرکت  رویداد  بزرگترین 
این  در  حضور  بار  نخستین  برای  افغانستان 

رقابت ها را تجربه می کند.
این رقابت ها با حضور چهارده تیم برتر جهان 
برگذار  آسترالیا  در  آینده  هفته ی  شنبه   روز 
در  دیدارش  نخستین  در  افغانستان  و  می شود 

29 دلو در برابر بنگله دیش به میدان می رود.
جام  رقابت های  در  کشور  کرکت  ملی  تیم 
جهانی آسترالیا با تیم های انگلستان، بنگالدیش، 
جدید  زیالند  و  استرالیا  اسکاتلند،  سریالنکا، 

هم گروه است.

در  خود  حضور  تمدید  برای  بالتر  سپ 
باالترین نهاد فوتبالی جهان باید با لوئیس 
فیگو، شاهزاده علی بن ال حسین و میشل 

فان پراگ رقابت کند.
سه شنبه  روز  فوتبال  بین المللی  فدراسیون 
این  ریاست  نهایی  نامزد  چهار  اسامی 

فدراسیون را اعالم کرد.
فدراسیون  فعلی  رییس  بالتر،  سپ 
این  در   1998 سال  از  فوتبال  بین المللی 
دارد  قصد  و  است  کرده  فعالیت  سمت 

باقی  نیز در سمت خود  دیگر  چهار سال 
بماند. او اعالم کرده است که پس از پایان 
فدراسیون  ریاست  برای  دیگر  دوره  این 
افزایش  کرد.  نخواهد  اقدام  جهان  فوتبال 
اتهامات به بالتر و فیفا برای فساد در این 
برای  قطر  و  روسیه  انتخاب  نحوه  و  نهاد 
 2022 و   2018 جهانی  جام های  میزبانی 
باعث شده است تا بالتر دوران سختی را 

سپری کرده باشد.
ستاره  فیگو  لوئیس  بالتر،  سپ  کنار  در 
بارسلونا  تیم های  تیم ملی پرتغال و  سابق 
و رئال مادرید، شاهزاده علی بن ال حسین 
فان پراگ  میشل  و  فیفا  فعلی  رییس  نایب 
رییس فدراسیون فوتبال هلند نیز دیده می 

شود.
انتخابات فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا 
در کنگره این نهاد در روز 29 می 2015 

در زوریخ برگزار خواهد شد.

زین  از  مادرید  رئال  پیشین  بازیکن 
بعدی  سرمربی  عنوان  به  زیدان  الدین 

این تیم نام برد.
خوزه میگل گونسالس از این که کارلو 
آنچلوتی در حال حاضر بهترین گزینه 
رئال  هدایت  داشتن  دست  به  برای 
مادرید است، صحبت کرد و گفت این 
باشگاه در حال آماده کردن زین الدین 
سانتیاگو  در  مربیگری  برای  زیدان 
سرمربی  اکنون  زیدان  است.  برنابئو 
تیم دوم رئال مادرید یعنی رئال کاستیا 

است.
گونسالس در این زمینه به الیت اسپورت 
گفت: بدون شک من گزینه بعدی رئال 
مادرید برای مربیگری نیستم. البته این 
این  انجام  بدان معنا نیست که توانایی 
کار را ندارم و یا این که نمی خواهم در 
رئال مربی باشم اما این موضوع به من 
بستگی ندارد. فکر می کنم زیدان مربی 

بعدی این تیم باشد.
عنوان  ادامه  در  سویا  پیشین  سرمربی 
بهترین  آنچلوتی  حاضر  حال  در  کرد: 

هدایت  داشتن  دست  به  برای  گزینه 
رئال است. کارلتو با روسای باشگاهی 
رومن  و  برلوسکنی  سیلویو  مانند 
آبراموویچ کار کرده است و می داند در 
شرایط بد چطور باید تیمش را کنترل 

کند.
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در بازی کرکت

افغانستان مغلوب هند شد

نامزد های نهایی انتخابات فیفا مشخص شدند

زیدان، سرمربی بعدی رئال مادرید

رئال مادرید در کمتر از 50 روز، دو روی سکه موفقیت و بحران را 
تجربه کرده است.

به گزارش ایسنا، رئال مادرید موفق شد در جام جهانی باشگاه ها که 
در مراکش برگزار شد عنوان قهرمانی را کسب کند اما درست پس از 
آن در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. آنها با شکست چهار بر صفر 
ابتدای هفته مقابل اتلتیکو مادرید در ویسنته کالدرون، یکی از بدترین 
باخت های خود در داربی های مادرید را تجربه کردند. در کمتر از 50 
روز، آمار نتیجه های رئال مادرید، خود گویای همه چیز است. سه 

شکست، یک تساوی و پنج پیروزی. 13 گل خورده و 17 گل زده.
یک  پیروزی،   24 داشت.  متفاوت  داستانی  اما  آن  از  قبل  بازی   28
تساوی و سه شکست. 94 گل زده و تنها 18 گل خورده. اکنون باید 
بگوییم رئال مادرید در این برهه از فصل 6 شکست را پذیرفته که 
درست به اندازه کل باخت های این تیم در طول فصل گذشته است.

پافشاری روی سیستم 4-3-3
بیل روی  آنکه گرت  به خاطر  برنابئو  سانتیاگو  در  هواداران حاضر 
بازی انفرادی خود تاکید دارد، وی را »هو« می کنند. بیل در رویارویی 
با تیم هایی مانند اسپانیول، والنسیا، اتلتیکو مادرید و رئال سوسیداد 
به هم تیمی هایش پاس نداد تا فرصت های گلزنی برای رئال مادرید 
به  از دست برود. کارلو آنچلوتی، سرمربی رئال مادرید در واکنش 
هو شدن بیل گفته بود: »من سرمربی هستم و هیچ کس حقی در این 
بنزما و گرت بیل آسیب  زمینه ندارد. اگر کریستیانو رونالدو، کریم 
دیده نباشند، در همه بازی های رئال به میدان خواهند رفت.« به همین 
برود و  میدان  به  با سیستم 4-3-3  دلیل رئال مجبور است همواره 
تنها در مواقعی به 2-4-4 تغییر پیدا کند. زمان هایی که یکی از این 
سه بازیکن، یا آسیب دیده یا محروم باشند. آمار افتضاحی که رئال 
مادرید مقابل اتلتیکو مادرید )6 بازی بدون پیروزی( به جای گذاشته 
است نیز باعث نشده آنچلوتی ذهنیت خود را نسبت به این موضوع 
عوض کند، حتی پس از شکست سنگین در ویسنته کالدرون. »ما با 
حضور این سه بازیکن در خط حمله مان توانستیم لیگ قهرمانان اروپا 
و جام جهانی باشگاه ها را کسب کنیم. انتقاد در مورد حضور این سه 

در ترکیب رئال می تواند بی معنا باشد.«
کریستیانو رونالدو

میانگین گلزنی او به عنوان بازیکن رئال مادرید به 1.03 در هر بازی 
می رسد )288 گل در 278 بازی(. میانگین گلزنی  رونالدو در سال 
 0.57 به  او  گلزنی  میانگین  است.  رسیده  عجیبی  رقم  به  اما   2015
رسیده است )چهار گل در هفت بازی(. او در این هفت دیدار حتی 
شوت های کمتری به سمت دروازه حریفان زده است. 3.5 شوت در 
هر دیدار که نسبت به رکورد پیشین وی که پنج شوت در هر دیدار 
با کوردوبا هم اخراج و  بود خیلی کمتر است. کریستیانو در دیدار 
پس از آن دو جلسه هم از همراهی تیمش محروم شد. او دیگر مانند 
قبل بازی نمی کند. رونالدو در این مورد می گوید: »در فوتبال همیشه 
بداند چه  باید  بازیکن  یک  اما  دارند  بد وجود  و  لحظه های خوب 
زمان هایی بد بازی می کند. شاید من در بهترین شرایط قرار نداشته 

باشم اما بدون شک در روزهای آینده بهتر خواهم شد.«
آسیب دیدگی ها

مربوط  مشکل های  با  مادرید  رئال  بازیکن   10 فصل  این  طول  در 
مودریچ،  لوکا  راموس،  سرخیو  بوده اند.  روبه رو  دیدگی  آسیب  به 
خدیرا،  سامی  بیل،  گرت  رودریگس،  خامس  کوئنترائو،  فابیو  په په، 
کارواخال، آلوارو آربلوا و آسیر یارامندی. این اتفاق ها درست پس 
مادرید و ورود  رئال  باشگاه  معتمد  پدرو جوئکا، پزشک  اخراج  از 

خسوس اولمو، پزشک جدید این تیم رخ داده است.
تمدید قراردادها

ویترین  به  را  جام  چهار  شد  موفق   2014 سال  در  مادرید  رئال 
افتخارهایش اضافه کند. لیگ قهرمانان اروپا، کوپا دل ری، سوپرکاپ 
اروپا و جام جهانی باشگاه ها. این اتفاق ها موجب شد تا صحبت هایی 
بر سر تمدید قراردادها به وجود آید. صحبت هایی مبنی بر سر تمدید 

قرارداد کارلو آنچلوتی پیش از پایان سال 2014 مطرح شد. این در 
حالی است که قرارداد این مربی ایتالیایی با قوهای سپید تا سال 2016 
اعتبار دارد. اوایل سال جاری نیز نام سرخیو راموس، در حالی که تا 
سال 2017 قرارداد دارد برای تمدید قرارداد در رسانه ها منتشر شد. 
البته راموس پیشنهادی که باشگاه به او ارائه کرده بود را رد کرد. این 
شرایط، نگرانی هایی را هم برای رافائل واران به وجود آورده است. 
قرار  برای  امیدی  هیچ  په په  و  راموس  با حضور  بازیکن جوان  این 
گرفتن در ترکیب ثابت رئال را ندارد. پُست مدیر ورزشی در رئال 
مادرید هم از زمانی که پاردزا این باشگاه را ترک کرده، هنوز خالی 

مانده است.
عدم انتقاد از خود

»کنار رفتن از جام حذفی برای تیم ما خوب است. اکنون زمان بیشتری 
برای استراحت جهت شرکت کردن دیدارهای لیگ و لیگ قهرمانان 
اروپا داریم.« این، صحبت های آنچلوتی، سرمربی رئال پس از حذف 
از کوپا دل ری در نشست خبری بود. »صبر کنید و ببینید در پایان 
اللیگا چه تیمی در صدر قرار می گیرد.« این را هم سرخیو راموس در 
همان شب به خبرنگاران گفت. »در دریافت گل نخست من مقصر 
شکست  از  پس  هم  کاسیاس  ایکر  نیست.«  اینطور  نه  چرا؟  بودم؟ 
چهار بر صفر مقابل اتلتیکو مادرید چنین اظهار نظری داشت. »تیم 
ما خیلی خسته بود. بازیکنان ما به خاطر آنکه روز چهارشنبه هم به 
باشند.  داشته  ریکاوری  کافی  اندازه  به  نتوانستند  بودند  رفته  میدان 
اتلتیکو اما تغییری نکرده بود. شاید هم نتوانسته بود این کار را انجام 
این ها  باشند.«  خوبی  بهانه های  نمی توانند  این ها  حال  هر  در  دهد. 
اتلتیکو  مقابل  شکست  از  پس  رونالدو  کریستیانو  صحبت های  هم 
بود. بدون هیچ انتقادی باید بگوییم هیچ یک از بازیکنان رئال مادرید 
نمی توانند از اینکه روز قبل را استراحت کرده و در جلسه تمرینی 
روز بعد هم در ساعت سه بعد از ظهر در زمین تمرینی حاضر شدند 

ناراضی باشند.
اصرار بر کارهای قدیمی

آسیب دیدگی لوکا مودریچ و خامس رودریگس موجب نشد تا آسیر 
آنها داشته  از آسیب دیدگی  به پیش  یارامندی نقشی بزرگتر نسبت 
کل  از  درصد   92 در  که  نیز  کروس  تونی  جانشین  حتی  او  باشد. 
بازی های رئال مادرید به میدان رفته نشده است تا این بازیکن آلمانی 
بتواند استراحت کند. آنچلوتی می گوید به یارامندی اعتماد کامل دارد 
اما پس از آن با لوکاس سیلوا قرارداد بست. یارامندی در این فصل 
زمین  در  دقیقه های حضور  بیشترین  که  بازیکنانی  پانزدهم  رتبه  در 
را دارند قرار گرفته است. رئال در سال 2013 یارامندی را با 38.9 
میلیون یورو خرید اما سامی خدیرا همواره به او ترجیح داده می شود. 
می شود،  تمام  مادرید  رئال  با  فصل  پایان  در  قراردادش  که  خدیرا 
نظر  از  و  بوده  روبه رو  زیادی  دیدگی های  آسیب  با  فصل  این  در 
دقایق حضور در میدان تنها باالتر از خاویر هرناندز، خسته، پاچکو 
و لوکاس سیلوا قرار دارد. این در حالی است که 9 بازیکن از رئال 
مادرید در این فصل بیش از دو هزار دقیقه در زمین حضور داشته اند. 
مورد بعدی خاویر هرناندز است. او در دیدار با اتلتیکو مادرید تنها 
18 دقیقه در میدان حضور یافت. این 18 دقیقه درست به اندازه دقایق 
حضور او در میدان طی 11 دیدار گذشته ای است که به میدان رفته 
است! او زمانی به ترکیب رئال اضافه شد که این تیم سه بر صفر از 

اتلتیکو عقب بود.
حضور در دوبی

تیم  این  افتاد که  اتفاق  مادرید زمانی  رئال  افت  از  نخستین آالرم ها 
دوبی شد.  راهی  نیم فصل  تعطیالت  در  دوستانه  دیدار  انجام  برای 
رئالی ها برای حضور در این دیدار دوستانه مقابل میالن، چهار میلیون 
دوبی،  در  زدند. حضور  به جیب  را  اعراب  نفتی  پول های  از  یورو 
مقابل  تیم  این  و شکست  مادرید  رئال  افت  برای  نشانه ها  نخستین 
والنسیا در مستایا بود. آنها دو بر یک شکست خوردند و پس از آن 

هم مقابل والنسیا، رکورد 22 پیروزی پیاپی شان شکسته شد.

ورزش

ورزش

ورزش

رئال مادرید؛

از آسـمان بـه زمـین
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گفت و گو کننده: هارون مجیدی
ریاست  انتخابات  کشیده شدن  بحران  به  -علت های 

جمهوری سال1393 چه بود؟ 
انتخابات  برگزاری  در  سیاسی  ارادۀ  نبود  شما.  از  تشکر  با 
شفاف و عادالنه در دولت حاکم؛ ضعف مدیریتی نهادهای 
انتخابات؛  پروسۀ  در  حکومت  مداخلۀ  ناامنی؛  انتخاباتی؛ 
که  انتخاباتی  نهادهای  در  بزرگ  اصل  سه  نکردن  مراعات 
لست  نبود  بودن.  مسلکی  بی طرفی،  استقاللیت،  از:  عبارت 
دقیق رأی دهنده گان و این که در محالت مشخص شمار دقیق 
رأی دهنده گان مشخص نشده بود. کیفیت پایین کارت ثبت 
نام؛ مشخص نبودن محالت رأی دهی در شماری از والیات؛ 
شیوۀ  دقیق؛  و  معیاری  برنامه ریزی  نبود  خیالی؛  محالت 
انتخاباتی.  کمیسیون های  در  کارمندان  و  مسوولین  استخدام 
در نهایت نامزدان تنها به منافع خود فکر می کردند و برای 
تقویت پروسۀ انتخابات و روند مردم ساالری در کشور توجه 
به بحران کشیده  بود که سبب  از مشکالتی  این ها  نداشتند. 

شدِن انتخابات 1393خورشیدی در کشور شد.
انتخابات 1393 خورشیدی خود را  آیا کسانی که در   -
به  تنها  و  نداشتند  باور  پروسه  این  به  بودند،  نامزد کرده 

برنده شدن فکر می کردند؟
قسمت  در  و  شودند  برنده  باید  تنها  که  بود  این  به  باور 
خدمت گذاری، تقویۀ پروسۀ انتخابات و روند مردم ساالری 

در کشور هیچ گونه توجه نداشتند.
- با دالیلی که شما یاد آور شدید، نهادهای انتخاباتی نیاز 
رهبران  کاری  اولویت های  از  یکی  و  دارد  اصالحات  به 
انتخاباتی است.  نهادهای  دولت وحدت ملی هم اصالح 

این اصالحات در کدام بخش ها باید به میان آید؟
باید روی سه عنصر کلیدی کار صورت گیرد: اول اینکه ارادۀ 
سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان وجود 
داشته باشد؛ دوم، امنیت به شکل شاید و باید آن در سطح 
ولسوالی ها و قریه ها تأمین شود و سوم، تغییرات تخنیکی و 
تغییرات اساسی در نهاد و افراد به وجود بیاید. تغییرات در 
افراد از کمیشنرها شروع و الی مسوولین والیتی ختم شود. 
باید روشن ساخته شود که چه کسانی نتوانسته کار کنند و 
چه ضعف هایی از خود داشته اند. تغییرات در بخش تخنیکی 
و  انتخابات  قانون  شیوه،  کار  برنامه ریزی ها،  به  می گردد  بر 
انتخابات.  قانون تشکیِل وظایف و صالحیت های کمیسیون 
سیستم ارتباطات بین دفتر مرکزی و دفاتر والیتی کمیسیون 
انتخابات و روند استخدام کارمندان از مواردی است که باید 
تغییر کند که با این تغییرات ما شاهد برگزاری انتخابات بهتر 

در افغانستان باشیم.
- اگر این اصالحات تنها منحصر به تبدیل چند چهره در 
کمیسیون ها باشد، این امر برای برگزاری انتخابات شفاف 

و عادالنه بسنده است؟
در  یکی  کرده ایم:  تقسیم  مرحله  دو  به  را  اصالحات  ما 
کوتاه مدت و دیگری در درازمدت. اصالحاتی که در باال از 
آن یادآوری کردم در کوتاه مدت است و تنها برای برگزاری 
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در نظر گرفته شده 

است.
باید  که  است  کارهایی  کنیم،  فکر  بنیادی  به اصالحات  اگر 

از این کارهای اساسی روند رأی دهی  صورت گیرد، یکی 
در انتخابات است. بعد از آن داشتن لست شمار دقیق رأی 
در  ما  که  مشخص  محالت  در  افراد  تعیین  و  دهنده گان 
از شمار رأی دهنده گان  تنها یک لست  انتخابات  چند دور 
ترتیب نشده  زمینه  این  لسِت دیگری در  تا هنوز  داشته ایم. 

است.
نهادهای  که  است  این  گیرت  باید صورت  که  دیگری  کار 
انتخاباتی را باید به یک مرجع پاسخگو تبدیل کرد، تا این که 
اشتباهی اگر صورت می گیرد، روی آن کار شود. کار دیگری 
که باید صورت گیرد این است که مشخص شود کسی که 
در پروسۀ انتخابات تقلب می کند به چه کیفری برسد و کدام 

محاکم به این جرم رسیده گی کند.
اما  باید صورت گیرد؛  نیاز است که  اصالحات دیگری هم 
در پنج سالی که پیش روی داریم، اگر این اصالحات صورت 

گیرد، امیدواری هایی به میان خواهد آمد.
از مسووالن کمیسیون  یکی  -در جریان روزهای گذشته 
در  که  نهادهایی  گفت:  رسانه ها  با  در صحبت  انتخابات 
تالش  اند؛  کمیسیون  در  اصالحات  آمدن  میان  به  صدد 
دست  به  را  انتخابات  کمیسیون  عضویت  خود  تا  دارند 

آورند، نگاه شما به این گفته ها چیست؟
به دیدگاه شخصی و سلیقه یی هر فرد احترام می گذارم که در 
یک نهاد کار می کند؛ اما، همیشه عالقه مند هستم زمانی که 
کسی صحبت می کند دیدگاه سازمانی خود را شریک سازد، 
نداشته،  وجود  هیچ گاهی  اند  کرده  مطرح  آنها  این که  بحث 

که  است  انتخابات  پروسۀ  در  از تضمین شفافیت  ما  تالش 
باید صورت گیرد؛ اما هر زمانی که به همکاری ما نیاز شود 
ما در کنارِشان قرار می گیریم که بحث موقف مطرح نیست و 

ما مصمم هستیم تا روند انتخابات را حمایت کنیم.
پروسۀ  از  نظارت کننده  نهادهای  میان  هم آهنگی  -چه 
انتخابات وجود داشته تا سبب نظارت بهتر از این پروسه 

شود؟
بیتشر از هفت هزار نهاد در افغانستان است، ولی دو نهادی 
کرده،  نظارت  انتخابات  از  معیاری  و  مسلکی  شکل  به  که 
در  زیادی  هم آهنگی های  ما  که  است  تیفا  و  فیفا  نهادهای 
تالش  ما  و  داشتیم  هم دگر  میان  آموزش  و  پوشش  جریان 
انتخابات  پروسۀ  بهترشدن  و  ملی  منافع  در جهت  تا  داریم 

کار کنیم.
انتخابات های  به  نسبت  بهتر  نظارت  انتخابات  این  در  ما 
به چالش کشیده شد  این روند  متأسفانه  داشتیم که  گذشته 
جو  این  تأثیر  تحت  مقدار  یک  ما  کارهای  میان  این  در  و 

قرار گرفت.
انتخاباتی از اصالحات  -چرا مسووالن در کمیسیون های 

می هراسند؟
این که چرا می هراسند بر می گردد به خودشان. بهتر است در 
این زمینه خود پاسخ گویند؛ اما این اصالحات در اداره است 
و این اصالحات باید ایجاد شود که اصالحات به خاطر دو 

هدف صورت می گیرد:
یک  برگزاری  برای  میکانیسم ها  و  روش ها  بهبود  1-برای 

انتخابات شفاف و سالم.    
2-این اصالحات به خاطر اعتماد مردم به پروسۀ انتخابات 

صورت می گیرد.
-یکی از موارد درشت در توافق نامۀ دولت وحدت ملی، 
اصالحات در کمیسیون های انتخاباتی بود که هر دو رهبر 
اصالحات  کمیسیون  آوردن  میان  به  با  که  سپردند  تعهد 
اما چرا این  انتخاباتی، به اصالحات می پردازند  نهادهای 
رهبران بعد از گذشت نزدیک به پنج ماه از ساختن این 

دولت تا هنوز این اصالحات را به میان نیاوردند؟
پروسۀ تصمیم گیری در دولت وحدت ملی بسیار ُکند است. 
به شکل ابتدایی کارها آغاز شده و ما نیز با آنان چندین جلسه 
این روند  داشتیم و دیدگاه های خود را شریک ساختیم که 
سبب شده است تا رهبران دولت نتوانند کمیسیون اصالحات 

نهادهای انتخاباتی را به میان آورند.
-با تمامی مشکالتی که شما از آن یادآوری کردید، اگر 
رهبران دولت وحدت ملی نتوانند اصالحات الزم را در 
کمیسیون های انتخاباتی به میان آوردند؛ بار دیگر مردم به 

پروسۀ انتخابات اعتماد و باور خواهند کرد؟ 
اگر اصالحات در کمیسیون ها و پروسۀ انتخابات وارد نگردد، 
یک بحران دیگر ایجاد خواهد شد که دموکراسی به چالش 
مواجه خواهد شد، حمایت جامعۀ جهانی در بخش انتخابات 
میان  به  بنیاد مصلحت ها  بر  بار دیگر کرسی ها  قطع شده و 
خواهد آمد و مردم به دولت و پروسۀ انتخابات اعتماد و باور 
نخواهند داشت، بسیار دشوار خواهد بود که بدون اصالحات 
ما شاهد برگزاری انتخابات سراسری و حضور گستردۀ مردم 

در آینده باشیم.

نعیم ایوب زاده رییس تیفا گفتگو با ماندگار:

اگر اصالحات به میان نیاید ما شاهد بحراِن دیگری خواهیم بود
زن 19 سالۀ قربانی تجاوز جنسی در جوزجان:

متجاوزین اعدام شوند
زن 19ساله یی که در والیت جوزجان بر او تجاوز گروهی 
شده است، از حکومت عدالت می خواهد. این زن هشدار 
می دهد که اگر حکومت عامالن تجاوز بر او را بازداشت 

نکند و به دادگاه نکشاند، خودکشی خواهد کرد.
جوزجان  پولیس  حال  همین  در  نیوز،  طلوع  گزارش  به 
می گوید که در پیوند با این رویداد دو مرد بازداشت شده اند 

و تالش ها برای گرفتار کردن سه متهم دیگر ادامه دارد.
این زن 19ساله سایره نام دارد و پنج مرد تفنگدار شنبه شب 
در روستای حسن آباد شهر شبرغان مرکز والیت جوزجان 

به خانه اش حمله کرده و بر وی تجاوز گروهی کردند.
سایره می گوید که سه و نیم سال از ازدواجش می گذرد و 

هشت ماهه باردار است.
این زن تجاوز بر خودش را ستمی نابخشودنی می داند و از 
رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا تجاوزگران را 

گرفتار و محاکمه کند.
و  مادر  مگر  ندارند،  ناموس  مگر  »اینها  می گوید:  سایره 
خواهر ندارند که چنین عمل ناشایستی را انجام می دهند؛ 
من از نهادهای مسئول می خواهم کسانی که برمن تجاوز 

کرده اند را اعدام کند«.
من  و  نکند  اعدام  را  آنان  حکومت  »اگر  داد:  ادامه  وی 
طفلکم  و  شوهر  پدر،  قصه ی  در  و  می کنم  خودکشی 

نخواهم بود.«
محمدحسن شوهر سایره است؛ او هفت سال می شود که 

در ارتش ملی خدمت می کند.
وی درهنگام وقوع این رویداد در ولسوالی غورماچ یکی 
از بخش های ناامن والیت فاریاب مشغول خدمت به میهن 

بود.
او خاطرنشان کرد: »ما از دولت می خواهیم که عامالن این 

رویداد را گرفتار و آنان را اعدام کند.«
پدر سایره که نشانه های لت وکوب تجاوزگران بر چهره و 
بدنش نمایان است با دختر و دامادش به فرماندهی پلیس 
نخست  تجاوزگران  که  می گوید  و  است  آمده  جوزجان 
دست و پای او را بستند و سپس بر دخترش تجاوز کردند.
و  نیستیم  ماندنیش  خو  »ما  کرد:  تصریح  سایره  پدر  طال 
از دولت هم می خواهیم که عدالت را مراعات کند و این 
مردان را گرفتار کند و به پنجه ی قانون بسپارد تا دیگران 

عبرت بگیرند«.
رویداد  این  با  پیوند  در  را  مرد  دو  که  می گوید  پولیس 
بازداشت کرده است و تالش ها برای گرفتاری سه فراری 

دیگر ادامه دارد.
جوزجان  پلیس  فرماندۀ  جوزجان  فقیرمحمد  جنرال 
می گوید: »سه شب پیش پنج مرد به این زن باردار تجاوز 
کردند و فراری شدند که خوشبختانه دو مرد آن گرفتار و 
سه تن دیگرشان نیز به زودی گرفتار می شوند و به پنجه 

قانون سپرده می شوند.«
این درحالی است که شش ماه پیش نیز پولیس جوزجان 
در پیوند با تجاوز گروهی بر یک زن شش تن را بازداشت 
کرده بود؛ اما پس از برگذاری دادگاه دو تن از تجاوزگران 
به 16سال  کدام  هر  دیگرشان  تن  و چهار  گرفتند  براعت 

زندان محکوم شدند.


