
به  تمایل طالبان  از نشر خبرها در مورد  چند روز پس 
نماینده گان  افغانستان،  حکومت  با  صلح  مذاکرات 
ارشد این گروه به اسالم آباد سفر کرده اند تا در مورد 

گام های بعدی مباحثات سری داشته باشند.
مقام  دو  و  طالبان  منابع  قول  از  رویترز  خبرگزاری 
پاکستانی گزارش داده است که میان اختر محمد منصور 
رهبر سیاسی گروه طالبان و عبدالقیوم ذاکر فرماندۀ ارشد 
نظامی آن گروه و زندانی پیشین گوانتانامو، در خصوص 

این مذاکرات اختالف نظر شدید وجود دارد.
با  صلح  مذاکرات  ذاکر  عبدالقیوم  که  گفته اند  منابع 
حکومت افغانستان را ضیاع وقت می خواند و می گوید 
که قدرت اصلی در کابل در دست ایاالت متحده امریکا 
صلح  مذاکرات  طرفدار  منصور  مال  درحالی که  است، 
است. این وضعیت بار دیگر در مورد موفقیت این دور 

مذاکرات شک و تردیدهایی را ایجاد کرده است.
پاکستان بر حل اختالفات دو چهرۀ مطرح رهبری طالبان 
تأکید دارد. پیام پاکستان به آنان رک و پوست کنده این 
بوده است که رهبران سیاسی و نظامی آن گروه باید به 

اختالفات شان پایان دهند یا این که مذاکرات هرگز آغاز 
نخواهد شد.

جهش امیدوارکننده
ایجاد شده  این مسیر  از کم جهشی در  این  همه کم  با 
است و منابع متعدد هم در افغانستان و هم در پاکستان 

آن را تایید کرده اند.
احمد ضیا مسعود، مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان 
در امور اصالحات و حکومتداری خوب روز پنجشنبه 

گفت که مذاکرات صلح...                 ادامه صفحه 6
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آنان كه مي خواهنـد خوب زنده گي كنند، بايد به حقيقت نزديك شوند؛ زيرا پس 
از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و اندوِه دنيا برمي دارند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دلـواپسی هـای صلـح

آسیب دیدگان حملۀ هوایی ناتو در سال 2009 بر دو تانکر 
نفت در والیت کندز احتماالً جبران خساره دریافت نمی کنند. 
محکمۀ عالی شهر کلن آلمان، روز پنجشنبه گفت که مرافعه 
طلبی دو فرد ملکی افغان علیه آلمان فدرال موفقیتی نخواهد 

داشت.
در حملۀ هوایی ناتو در سپتمبر سال 2009 بر دو تانکر نفتی 
در ولسوالی چاردرۀ والیت کندز، به اساس تخمین اردوی 
آلمان، 91 تن به شمول شمار...                 ادامه صفحه 6

وزیر امور داخله می گوید، برای تأمین صلح پایدار در کشور، 
باید پایه های صلح در داخل نظام تقویت گردد.

پایدار  صلح  به  رسیدن  راه های  از  یکی  کشور  داخلۀ  وزیر 
اقشار  میان  ایجاد وحدت  افغانستان را حل اختالفات و  در 
نظام  داخل  در  که  می داند  شخصت هایی  و  جامعه  مختلف 

فعالیت دارند.
مراسم  در  جمعه  روز  داخله  وزیر  علومی  نورالحق  جنرال 
گرامی داشت از چهارمین سالروز شهادت جنرال عبدالرحمن 
سیدخیلی در کابل گفت، به خاطر موفقیت مذاکرات صلح در 
خارج از کشور باید پایه های مصالحه در داخل تقویت گردد.
او تصریح کرد: پایه های مصالحه را که به یک صلح پایدار در 
این جا مبدل گردد، از داخل خانۀ خود شروع کنیم. اختالفات 
جزئی که  بنیادی نیست، این ها را حل کنیم؛ این خود برای 
ما نوید این را می دهد که هر مذاکره یی که در خارج به خاطر 
آوردن صلح در افغانستان پیش برود، خود به خود می تواند 

به یک صلح پایدار  منجر شود. 
آقای علومی گفت که وحدت ملی در چوکات حکومت در 

افغانستان یک آزمون جدید است.
پاکستان  پادرمیانی  و  طالبان  با  صلح  مذاکره  مساله  اما 
نگرانی های زیادی را میان مقامات سابق حکومت افغانستان 
بوجود آورده است....                             ادامه صفحه 6

مردم  و  او  که  می گوید  ملی  دولت وحدت  اجرایی  رییس 
قانع  انتخاباتی  نهادهای  و  نظام  کامل  اصالح  تا  افغانستان 

نخواهند شد.
سالروز  بیستمین  در  را  سخنان  این  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
وحدت  فقید حزب  رهبر  مزاری،  عبدالعلی  استاد  شهادت 

اسالمی افغانستان، بیان کرد. 
رییس اجرایی دولت در این مراسم که روز جمعه 22حوت 
در کابل برگزار شده بود، گفت که انتخابات آزاد و شفاف 
از  انتخاباتی  نظام  افغانستان است و اصالح  خواست مردم 

شرایط اصلی در تشکیل حکومت وحدت ملی بود.
این  و  من  شود،  است  تبصره  چه  هر  »بگذارید  گفت:  او 
مردم به هیچ چیز جز انتخابات شفاف و اصالح کامل نظام 
انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی قانع نیستیم و نخواهیم بود.«

آقای عبداهلل افزود که مردم نباید نگران آینده باشند و دولت 

فساد  با  مبارزه  اجتماعی،  عدالت  تامین  برای  ملی  وحدت 
اداری و تامین امنیت تالش خواهد کرد.

محمد محقق معاون رییس اجرایی افغانستان هم گفت که 
جای نگرانی نیست و این روزها بحث روی فرمان اصالح 

نظام انتخاباتی و نهادهای انتخاباتی جریان دارد.
آقای محقق اظهار امیدواری کرد که در آینده انتخابات در 
به  اعتماد  با  همه  که  شود  راه اندازی  شکلی  به  افغانستان 
نتایج  بدون هیچ سر و صدایی  انتخاباتی،  نهادهای  نظام و 

انتخابات را قبول کنند.
به  اکنون  تا  او  که  گفت  همچنان  حکومت  اجرایی  رییس 
نرسیده  به مردم  آرزوی خویش در راستای خدمت گذاری 

است. 
در  ملی  کار دولت وحدت  آغاز  از  که  عبداهلل گفت  داکتر 
کشور نتوانسته اند کاری را که آرزو داشته اند تا حال برای 

مردم انجام بدهند.
آورده  بر  برای  را  شان  تالش های  این  از  پس  افزود،  او 

ساختن تعهدات شان با مردم شدت می بخشند.

آقای عبداهلل گفت، به طور...                     ادامه صفحه 6

بازمانده گان قربانیان در کندز جبران 

خساره دریافت نخواهند کرد
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چشم داشت های عمدۀ پاکستان از حکومت وحدت 
بی شمار  امتیازات  بر  عالوه  غالب  گمان  به  ملی 
دو  به  می توان  را  شبکۀ حقانی  و  طالبان  به  سیاسی 
دسته تقسیم کرد: تثبیت مرز دیورند و اعمال سیاست 
عمق استراتژیک در افغانستان. بحث دیورند به عنوان 
زخم ناسوری ست که همواره آب روابط دو کشور 
سطح  سه  در  را  آن ها  مناسبات  و  کرده  گل آلود  را 
با  »تنش«، »تشنج« و »بحران« نوسان بخشیده است. 
وجود این، رژیم های مختلف کابل هرچند در مقاطع 
اما  شده اند،  زهر  جام  سرکشیدن  به  حاضر  مختلف 

هیچ گاه این خط را به رسمیت نشناخته اند! 



آقای کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان، 
سخناِن  و  شده  فعال  شدیداً  به تازه گی 
جدید  دولت مرداِن  آدرس  به  هشدارآمیزی 
کرزی  آقای  که  می شود  گفته  حتا  می فرستد. 
تشکیل  حال  در  سابقش،  اعتقادهای  خالِف 
با  می خواهد  و  است  سیاسی  حزب  یک 
ناراضی های  از  تعداد  یک  با  ساخت وباخت 
کارهای  به  دست  ملی،  وحدت  حکومت 

»کالن ملی« بزند. 
و  صلح  گفت وگوهای  مسالۀ  کرزی  آقای 
مناسبات با پاکستان را دستاویز حمالِت خود 
به حکومِت جدید کرده است. دست کم آقای 
دیگری  چیِز  که  کرده  درک  را  این  کرزی 
وجود ندارد که او از آن ها ابزار انتقاد و اتهام 
بسازد. آقای کرزی می داند که مسالۀ پاکستان 
مردم  برای  همواره  صلح،  گفت وگوهای  و 
افغانستان حساسیت برانگیز بوده و می شود از 
کرد.  فراهم  مخاطبانی  خود  برای  طریق  این 
با  کرزی  آقای  می بود،  این  از  غیر  بحث  اگر 
ملی  از دولت وحدت  اعتباری می آمد و  چه 
و  فساد  با  مبارزه  بحث  اگر  می کرد؟  انتقاد 
آقای  حتمًا  می بود،  خوب  حکومت داری  یا 
حاال  اما  نداشت؛  گفتن  برای  حرفی  کرزی 
که بحث مبهِم صلح در میان است و از بهتر 
می شود،  گفته  پاکستان سخن  با  روابط  شدن 
آقای کرزی حتمًا حرف هایی برای گفتن دارد. 
به همین دلیل است که می بینیم در این شب 
و روزها آقای کرزی در نشست های مختلف 
و  داخلی  رسانه های  با  و  می ورزد  شرکت 

خارجی گفت وگو انجام می دهد. 
آقای کرزی در گفت وگو با نشریۀ گاردین گفته 
پاکستان،  فشارهای  به  شدن  تسلیم  که  است 
امپریالیسِم  علیه  افغانستان  مردم  »مبارزات 
»بی ارزش«  را  شوروی«  تجاوز  و  بریتانیا 
خواهد ساخت. آقای کرزی مثل این که هنوز 
و  نشده  بیدار   60 و   50 دهۀ  خواب های  از 
آن زمان  ادبیات و شیوه های  با  دلیل  به همین 
آقای کرزی  در همین حال،  صحبت می کند. 
طوری صحبت می کند مثل این که از چیزهای 
آن ها خبر  از  دیگران  که  است  خبر  با  مهمی 
خود  اطالعاِت  که  نمی خواهد  ولی  ندارند، 
پایان  از  پس  او  سازد.  شریک  دیگران  با  را 
زدن  گپ  مبهم  که  دریافته  خود  مأموریِت 

بدهد و سبب  امتیازهایی  به گوینده  می تواند 
یابد.  ارتقا  دیگران  میان  در  او  موقعیِت  شود 
او  که  را  آن چه  که  نمی داند  کرزی  آقای  اما 
می خواهد از دیگران پنهان کند، بر سِر چوک 

همه از آن سخن می گویند.
باعث  پاکستان چرا  با  از سوی دیگر، رابطه   
شده  کرزی  آقای  جناب  هراِس  این همه 
است؟ مگر او دوطلبانه نمی خواست که لباس 
سربازی پاکستان را بپوشد و بر سِر منافع این 
سخناِن  مردم  مگر  بجنگد؟  امریکا  با  کشور 
آن روزِ آقای کرزی را با یک رسانۀ پاکستانی 
از  پاکستان  اگر  گفت  که  کرده اند  فراموش 
سوی امریکا تهدید شود، او حاضر است در 
این جنگ در کنار پاکستان قرار بگیرد؟ مگر 
قرار گرفتن در کنار پاکستان، »مبارزات مردم 
تجاوز  و  بریتانیا  امپریالیسم  علیه  افغانستان 

شوروی« را »بی ارزش« نمی کرد؟
نگران  آقای کرزی چرا  این که  دیگر  موضوع 
موضع  است؟  پاکستان  با  افغانستان  روابط 
همان  در  عبداهلل  داکتر  سخناِن  در  که  دولت 
از تریبوِن آن به  نیز  مراسمی که آقای کرزی 
مسایل  خصوص  در  کرد،  استفاده  خود  نفِع 
جنگ و صلح، با روشن ترین واژه گان بازتاب 
سالروز  مراسم  در  عبداهلل  آقای  مگر  یافت. 
هیچ  که  نگفت  افغانستان  مارشال  درگذشت 
آن  در  که  شود  منعقد  نیست  قرار  صلحی 
نشود.  گرفته  نظر  در  افغانستان  مردم  منافع 
پیش از آن، اشرف غنی نیز گفته بود که دولت 
نخواهد  کاری  صلح  گفت وگوهای  مورد  در 
کرد که بهای آن گزاف تر از قربانی های مردم 

افغانستان باشد. 
بیست  زمام داری خود،  زمان  در  کرزی  آقای 
آچار  داد،  نان  رفت،  پاکستان  دروازۀ  به  بار 
میلیون ها  داد،  تحفه  داد،  فرمایش  پاکستانی 
دالر را به جیب دکان داری در کویته ریخت، 
طالبان  خواند،  دوست  کشور  را  پاکستان 
زندان ها  از  و  داد  لقب  ناراضی  برادران  را 
بیرون کرد و ده ها مورد دیگر که خیلی خیلی 
و  بودند  فعلی  سیاست های  از  نگران کننده تر 
افغانستان  دیپلمات های  از  یکی  بود.  خواهند 
خود  سفرهای  از  یکی  در  که  می کند  قصه 
مشرف  با  دیدار  در  کرزی  آقای  پاکستان،  به 
که  بود  گفته  پاکستان  وقِت  رییس جمهوری 

خودش مخالف رابطه با پاکستان نیست، ولی 
»پنجشیری ها« مانِع این کار می شوند. اگر این 
واقعی  معنای  به  باشد،  داشته  صحت  حرف 
کلمه، »خیانت« به این کشور پنداشته می شود!
آقای کرزی با سخنان فعلِی خود در واقعیت 
در  کاری اش  دورۀ  اشتباهاِت  بر  می خواهد 
پرده  پاکستان  با  رابطه  و  صلح  روند  مورد 
بیفکنـد. او می داند که هر گام نزدیک شدن به 
صلح، به معنای ابطال سیاست های او خواهد 
بود و این چیزی ست که او را در این روزها 
تالش های  کرزی  آقای  است.  ساخته  نگران 
اما بدون برنامه یی را به پیش می بُرد  گسترده 
تا بتواند سکۀ تأمیِن صلح در کشور را به نامِ 
او نمی دانست که صلح  اما  خود ضرب زند؛ 
در پراکنده گِی برنامه ها و عدم موجودیِت یک 

دیدگاهِ مشخص تأمین نمی شود.
مبارزات  از  ابزاری  استفادۀ  با  کرزی  آقای   
مردم افغانستان با بریتانیا و شوروی، به نتایج 
می خواهد  این که  یا  و  رسیده  اشتباه آمیزی 
دچار  دولت  سیاست های  به  نسبت  را  مردم 
تردید کند. شاید برخی حرکت های شتاب زده 
در سیاست های دولت مرداِن فعلی دیده شود، 
اندازۀ  به  هیچ وجه  به  حرکت ها  این  ولی 
و  کرزی  آقای  بزرِگ  و  فاحش  اشتباهاِت 
همسایه  کشورهای  با  رابطه  در  او  مشاوراِن 
سال  سیزده  در  کرزی  آقای  باشد.  نمی تواند 
گذشته می خواست با حلوا حلوا گفتن، دهان 
صلح  تأمین  درحالی که  کند،  شیرین  را  مردم 

واقعًا به گام های جسورانه نیاز دارد. 
از  حمایت  معنای  به  نباید  البته  سخنان  این 
شتاب زدۀ  سیاست های  برخی  یا  و  پاکستان 
آقای غنی و عبداهلل تلقی شود. همه به خاطر 
از  انتقادآمیز  نوشته های  بیشترین  که  دارند 
با  روزنامه  همین  در  پاکستان  سیاست های 
همین قلم منتشر شده و پس از این هم منتشر 
می شوند، ولی این به معنای تأییِد سخنان آقای 
این که  از  بیشتر  کرزی  آقای  نیست.  کرزی 
نگران صلح و جنگ در افغانستان باشد، نگران 
وضعیِت خود است که با گذشت زمان، ابعاد 
آشکار  او  اشتباه َآمیِز  سیاست های  از  تازه تری 

می شود.
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احمــد عمران

طبل انتقاِد کرزی 
از حکومت به صـدا درآمد

 

عطا محمد نور، سرپرست والیت بلخ، در سالروز شهادت 
استاد عبدالعلی مزاری، از گسترِش نفوذ داعش در کشور یاد 

کرد و از شکل گیری یک جنِگ دیگر هشدار داد.
 سخنان آقای عطا با آن که از اهمیِت زیادی برخوردار بود، 
ولی بازتاِب چندانی در رسانه های مهِم کشور نیافت. استاد 
که  گفت  پنجشنبه اش  روز  سخنرانی  در  نور،  محمد  عطا 
خون  کشور  در  داعش  نامِ  به  دیگر،  بار  یک  است  »قرار 
به پا کنند«. او نسبت به چنین اراده یی، به گونۀ شدیدالحن 
هشدار داد؛ اما این که چرا چنین هشدارهایی جدی گرفته 

نمی شوند، پرسشی ست که همه به دنبال پاسِخ آنند. 
که:  داده ایم  هشدار  ماندگار  روزنامۀ  در  بارها  نیز  ما 
سیاست هایی در راه است تا بیرِق سفید طالبان را سیاه کنند 
»امیرالمومنین عمر  را جایگزین  بغدادی«  ابوبکر  و »خلیفه 
جغرافیای  و  گسترش  را  جنگ  دامنۀ  و  سازند  قندهاری« 
به  را  جایش  طالب پروری  ادامه،  در  دهند.  تغییر  را  آن 
داعش پروری می دهد و همان جریان ها، سازمان ها، گروه ها 
به  بودند، حاال  و کشورهایی که در پشت طالبان خوابیده 
داعش شیر می هند تا به ثمر برسد. در آن صورت، افغانستان 
از دست  را  تیِغ داعش، سرهای زیادی  دیگر زیر  بارِ  یک 
را جدی  این خطر  متأسفانه  ما  اما سیاست ورزاِن  می دهد. 

نگرفته اند.
تعامالت نشان می هد که افغانستان در وضعیتی قرار گرفته 
است که امکان دارد یک بارِ دیگر بخشی از تاریِخ آن دوباره 
دهۀ  در  مجاهدین  اسالمی  دولت  در  تکرار شود. چنان که 
هفتاد، کارت گلبدین حکمتیار در محاسبۀ آی.اس.آی از کار 
افتاد و پاکستانی ها متوجه شدند که دیگر سیاست های شان 
را از طریِق حکمتیار نمی توانند اجرا کنند؛ از این رو طالب 
آفریدند و حکمتیار را به آغوش دولت استاد ربانی راندند و 
او نیز سرانجام به آن چه که قناعت نمی کرد، قناعت کرد و 
به گلیم صلح نشست؛ اما افرادش لباس طالب به تن کردند 
و در برابر دولت اسالمی، در کنار طالباِن پاکستانی ایستادند 

و پروژۀ جدید را ادامه دادند. 
حاال که بازی با طالبان دیگر لذت بخش نیست و کارایی اش 
با  تجربه  عیِن  که  است  نظر  در  است،  داده  دست  از  را 
دولت  به  طالبان  از  گروهی  و  شود  تکرار  اندک تفاوت ها 
به  هم  بخشی  و  داعش شود  آن،  عظیم  بخش  و  بپیوندند 
است  این  هویداست،  اکنون  آن چه  بماند.  باقی  طالب  نام 
که افغانستان استعداد قربانی شدن در برابر داعش را دارد 
و بسترهای داعش پروری در این جامعه هموار است؛ همان 
بیعت کردند،  نامرئی  با مالعمِر  ساده  لوحانی که روزگاری 
امروز نیز با ابوبکر بغدادی بیعت خواهند کرد و از طرف 
دیگر، گروه هایی که در بدل پول، طالب شده بودند، حاال 
در بدِل همان پول داعشی می شوند و بازیگرانی که با سکۀ 
داعش  سکۀ  با  اکنون  هم،  بودند  شده  میدان  وارد  طالب 

می توانند بازی را ادامه دهند.
با آغاز فعالیت ها زیر نام داعش در افغانستان، شمال کشور 
ناامن خواهد شد و وضعیت امنیتِی کشورهای آسیای میانه 
نیز رو به وخامت می  گذارد و سرانجام، یک بارِ دیگر بازی 
سرد میان قدرت های کالن، وارد مرحلۀ دیگری می شود که 
قربانی اول آن، افغانستان و مردم آن خواهد بود. مسلمًا با 
تبدیل شدن نام طالب به داعش در افغانستان، مردمِ ما فقط 
در ادامۀ بازی قرار می گیرند و وضعیِت مشابهی را تجربه 
می کنند؛ اما شکی نیست که این تغییر نام و بیرق، ویرانی ها 

و تباهی های بیشتری را به همراه خواهد آورد.
سیاسِی محض  اکِت  نور،  محمد  عطا  نگرانی های  بنابراین 
که  است  افغانستان  مردمِ  نگرانی های  بازتاِب  بلکه  نیست؛ 
باید به گونۀ جدی به آن توجه شود. اگر عالج واقعه قبل 
از وقوع نشود، روزی فرا خواهد رسید که نتوانیم خود را 
جمع کینم و در یک بازی جدید، جبراً روزهای سیاهِ گذشته 

به تجربه  نشینیم.
 افغانستان مرکزی برای ناامن کردِن آسیای میانه خواهد شد 
و پیشمرگاِن این سیاست هم جواناِن افغانستانی یی خواهند 
بازیگران  این معرکه توسط  به مثابۀ چوِب سوخِت  بود که 

استعمال می شوند.

تکـراِر تاریـخ



3 www.mandegardaily.com

نقش ارتش پاکستان 
در مواجهۀ احزاب مخالف با دولت نواز شریف

امنیتی و  ابعاد سیاسی،  از آنجا که نظامیان در همه 
تاثیرگذارند، سرمایه گذاری  اقتصادی پاکستان  حتی 
و  آمریکا  مطلوب  نظامیان،  روی  بر  غرب  دنیای 
انگلیس است و همواره سعی کرده اند با میدان دادن 
باال  را  کشور  این  در  خود  ظرفیت های  ارتش،  به 

ببرند.
به موازات فعالیت احزاب و گروه های سیاسی برای 
پاکستان  ارتش  پارلمانی،  انتخابات  در  یارگیری 
افراد مؤثر گروه های  از  یارگیری  نیز تالش کرد  با 

سیاسی و نظامی مجددا به قدرت بازگردند.
به بیان دیگر ارتش  کوشید  با ائتالف احزاب کوچک، 
جبهه سومی را در برابر دو حزب قدرتمند پاکستان 
احزاب  کند.  ایجاد  نواز  لیگ  مسلم  و  مردم  یعنی 
حزب  القادری،  طاهر  رهبری  به  عوامی  تحریک 
لیگ  مسلم  حزب  و  عمران خان  انصاف  تحریک 
برای همه مردم پاکستان به رهبری پرویز مشرف از 

جمله این احزاب بودند. 
برای  داشتند  قصد  پیشتر  پاکستان  مذهبی  احزاب 
یکدیگر  با  پاکستان،  عمومی  انتخابات  در  شرکت 
کنند   احیا  را  عمل«  متحد  »مجلس  و  کرده  ائتالف 
جماعت  بین  موجود  نظرهای  اختالف  بدلیل  اما 
اسالم  به رهبری موالنا  اسالمی و جمعیت علمای 
ائتالف  و  نشد  محقق  هدف  این  فضل الرحمان، 
حضور  بدون  محاذ«  دینی  »متحده  شده  تشکیل 
حزب »جماعت اسالمی« به رهبری سراج الحق بود.
مذهبی  احزاب  از  ائتالفی  که  عمل  متحد  مجلس 
عمومی  انتخابات  برگزاری  از  قبل  بود،  پاکستان 
در  بار  اولین  برای  و  شد  تشکیل   2002 سال  در 
این کشور  مذهبی  احزاب  توانست  پاکستان  تاریخ 
را به » سومین حزب بزرگ » پاکستان تبدیل کند  اما 
حاضر  احزاب  بین  اختالفات  برخی  بروز  از  پس 
در این ائتالف و نیز اختالف نظر جماعت اسالمی 
و جمعیت علمای اسالم، »مجلس متحد عمل » در 
کسب  به  موفق  تنها   200٨ سال  عمومی  انتخابات 

تعداد کمی کرسی شد.
گروه های  و  احزاب  پاکستان،  سیاسی  تاریخ  در 
انتخابات  با پیروزی در  اسالمی تاکنون نتوانسته اند 
پارلمانی پاکستان به قدرت برسند . تکثر گروه های 
گروه های  انسجام  عدم  مختلف،  با سالئق  اسالمی 
در  نظامیان  نقش آفرینی  پاکستان،  در  اسالمی 
اعم  خارجی  کشورهای  دخالت  و  افراط گرایی 
داخلی  تحوالت  در  غربی  و  عربی  کشورهای  از 
پاکستان از جمله دالیلی است که باعث شده است 
 گروه های اسالمی نتوانند به عنوان یک قدرت مؤثر 
در تحوالت سیاسی پاکستان ظاهر شوند، اما نظامیان 
و احزاب سیاسی پاکستان که رویکرد غیر اسالمی 
سال   6٨ در  اسالمی  کشور  یک  سکاندار  دارند، 
گذشته بوده اند  البته ذکر این نکته مهم است که هم 
احزاب سیاسی نظیر حزب مردم و مسلم لیگ نواز 
و هم نظامیان برای اینکه به مسند قدرت برسند، به 
همکاری گروه های اسالمی نیازمند هستند و با درک 

پاکستان  قدرت  کانون های  که  است  شرایط  همین 
در آستانه انتخابات پارلمانی، با رایزنی های گسترده 
جلب  درصدد  اسالمی،  گروه های  رهبران  با  خود 

نظر احزاب اسالمی برآمدند.
امنیتی و  ابعاد سیاسی،  از آنجا که نظامیان در همه 
تاثیرگذارند، سرمایه گذاری  اقتصادی پاکستان  حتی 
و  آمریکا  مطلوب  نظامیان،  روی  بر  غرب  دنیای 
میدان  کرده اند  با  سعی  همواره  و  است  انگلیس 
کشور  این  در  خود  ظرفیت های  ارتش،  به  دادن 
ارتش  کودتای  به  نسبت  که  هرچند  ببرند؛  باال  را 
سیاسی  می کنند  نظام  سعی  و  داشته  منفی  رویکرد 
پاکستان بیش از هر زمانی به سمت سکوالر - لیبرال 
حرکت کند. به همین جهت غرب از استعفای نواز 
شریف و زیر سؤال بردن انتخابات پاکستان حمایت 
نکرد، آن هم در شرایطی که کشورهای غربی برای 
مدیریت بحران افغانستان به همکاری جدی دولت 

نواز شریف نیازمند هستند.
به هر حال انتخابات پارلمانی پاکستان در زمان مقرر 
)21 ثور(، برگزار شد و برای نخستین بار در تاریخ 
مردم(  )حزب  حزبی  دولت  یک  پاکستان  تشکیل 
به  کشور  این  در  را  خود  ساله  پنج  دوره  توانست 
پایان رسانده و به حزب دیگر یعنی مسلم لیگ نواز 

تحویل دهد.
این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که از بدو 
داشته  غلبه  کشور  این  بر  نظامیان  پاکستان  تشکیل 
ساله  پنج  دوره  بود  نتوانسته  حزبی  هیچ  تاکنون  و 
خود را در این کشور به پایان ببرد، اما کمی پس از 
تشکیل دولت نواز شریف، اعتراضات سیاسی علیه 
اعتراضات زمانی شروع شد که  دولت شروع شد. 
هند  با  را  دولتش  داشت  روابط  قصد  شریف  نواز 
همچنین  و  ببخشد  بهبود  ارتش  با  مشورت  بدون 
پاکستان  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  که  زمانی 

طرح ریزی شده بود.

به هر حال حزب تحریک عوامی به رهبری طاهر 
نبود  و  تروریسم  اداری،  فساد  وجود  القادری 
خود  اعتراضات  دالیل  از  را  اشتغال  و  عدالت 
نیز  عمران خان  انصاف  تحریک  حزب  و  کرد  ذکر 
پارلمانی  انتخابات  در  تقلب  بر  اعتراض هایش  در 
شد  باعث  امر  همین  و  کرد  تاکید  گذشته  سال 
اعتراض  فضای   201٤ در  پاکستان  سیاسی  فضای 
و آشفتگی سیاسی باشد. حزب تحریک عوامی که 
پیشتر بروز و نمود زیادی در صحنه سیاسی پاکستان 
نداشت، پس از راهپیمایی گسترده در تیر 1٣9٣ به 
همراه حزب تحریک انصاف عمران خان و تعدادی 
دیگر از احزاب مثل جنبش قومی متحده و حزب 
بزرگترین  از  یکی  به  پاکستان  مسلمین  وحدت 

احزاب مردمی تبدیل شد.
بین  پرده  پشت  رقابت های  می رسد  نظر  به 
)دولت(  سیاسی  بخش  و  )ارتش(  نظامی  بخش 
تعیین کننده ترین عامل امیدوار کردن این دو حزب 
و  ارتش  آمده،  به وجود  سیاسی  بن بست  در  و  بود 
دولت پاکستان به نوعی بازیگران اصلی و به عبارت 

بهتر مسببان اصلی وضعیت بودند.
طاهر  عوامی  تحریک  حزب  مخالفت  بنابراین 
تا  عمران خان  انصاف  و  تحریک  و حزب  القادری 
حدود زیادی برآمده از سیاست های ارتش پاکستان 
از  این جریان  افت و خیز شدید  است. همچنانکه 
جهت گیری انقالب گرفته تا اتخاذ مواضع میانه روانه 
حاکی از نقش پشت پرده ارتش در این ماجرا دارد. 
و  عمران خان  و  القادری  طاهر  نه  دیگر  عبارت  به 
حمایت  بدون  دیگری  شخص  یا  گروه  هیچ  نه 
در  گسترده  نقش آفرینی  به  قادر  ارتش  پشت پرده 
طاهر  رو  این  از  نیستند،  پاکستان  سیاسی  صحنه 
القادری نباید ظرفیت مذهبی و حامیان خود را که 
به واسطه دیدگاه های مذهبی به وی گرایش دارند، 

درگیر و دار بازی های سیاسی از خود دور کند.

پوتین کجاست؟!

هند از اقدام پاکستان

 در صدور حکم آزادي طراح حمالت بمبئي انتقاد کرد

حمالت  متفکر  مغز  آزادی  حکم  صدور  از  شدید  انتقاد  با  جمعه  روز  هند 
تروریستی بمبئی در دادگاه عالی اسالم آباد، اعالم کرد بر عهده پاکستان است 

که اجازه ندهد این فرد از زندان آزاد شود. 
دارد  پاکستان مسوولیت  » دولت  کرد:  اعالم  یی  بیانیه  در  هند  داخله  وزارت 
ضمن اتخاذ تدابیر قانونی تضمین کند که زکی الرحمن لخوی از زندان آزاد 

نخواهد شد. تروریست، تروریست است، و خوب و بد ندارد.« 
این وزارتخانه افزود: » نهادهای پاکستان مدارک و شواهد مستدلی علیه مغز 
متفکر حمالت تروریستی سال 200٨ بمبئی در اختیار دادگاه قرار نداده اند. « 

به گزارش خبرگزاری شین هوا از دهلی نو، زکی الرحمن لخوی که 55 سال 
سن دارد، به همراه شش تن دیگر متهم به طراحی حمالت بمبئی در سال 200٨ 
شده است. در این حمالت، ده تبعه پاکستان از طریق دریا وارد این شهر شدند 

و اقدام به حمالت تروریستی کردند.

رییس  جمهوری روسیه کجاست؟ کاخ کرملین مجبور شد 
تاکید کند که حال رهبر  افزایش فشارها  که در بحبوحه 
به  تا  کرد  تالش  کار  این  با  و  است  خوب  کشور  این 
شایعات آن الینی که طی یک  هفته غیبت والدیمیر پوتین 

بر سر زبان ها افتاده، پایان دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آخرین باری که والدیمیر 
دیده  عمومی  انظار  در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین، 
شد مربوط به پنجم مارس است که وی با ماتئو رنتزی، 
سفرش  وی  آن  از  پس  و  کرد  دیدار  ایتالیا  نخست وزیر 
روس ها  امر  همین  و  انداخت  تعویق  به  را  قزاقستان  به 
حاضر،  همه جا  رهبر  بدانند  تا  است  کرده  کنجکاو  را 

کجاست.
به  از خود در جهان  پوتین 62 ساله که تصویری جدی 
تصویر می کشد، روحیاتی دارد که به وی اجازه نمی دهد 
عمومی  انظار  در  و  باشد  خاموش  طوالنی  زمان  مدت 
روز  پوتین  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری  نشود.  ظاهر 
پنجشنبه گفت: نیازی به نگرانی نیست. قطعا حال پوتین 

خوب است.
توافق  امضای  نشست  همچنین  روسیه  رییس جمهوری 
به  را  جنوبی  اوستیای  جدایی طلب  منطقه  رهبر  با  اتحاد 
اف.اس.بی  امنیتی  آژانس  جلسه  در  و  انداخت  تعویق 

)FSB( نیز حاضر نشد.
اوستیای  با  مذکور  توافقنامه  که  گفت  پوتین  سخنگوی 
قرار  اصال  و  می رسد  امضا  به  آتی  هفته  احتماال  جنوبی 
شود.  حاضر  اف.اس.بی  نشست  در  وی  که  است  نبوده 
وی تاکید کرد که پوتین مشغول بحران اقتصادی روسیه 
است و نشست های فشرده ای را برگزار می کند که همه ی 

آنها علنی نیست.
این مقام ارشد روسیه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه 
آیا پوتین صحیح و سالم است، با خنده گفت »قطعا همین 
طور است« اما با این حال وی درباره اینکه رییس جمهوری 
داشته  تلویزیونی  سخنرانی  می خواهد  زمانی  چه  روسیه 

باشد، پاسخی نداد.
به  گفت:  و  کرد  مزاح  خبرنگاران  با  ادامه  در  پسکوف 
مشام  به  بهار  بوی  و  می کند  طلوع  آفتاب  اینکه  محض 

می رسد، مردم دچار توهم و هذیان می شوند!
فیلمی  درباره  آر.بی.کی  خبری  وب سایت  این  از  پیش 
که از دیدار پوتین با فرمانداران منطقه ای و زنان در روز 
و  کرد  تهیه  گزارش  بود،  درآمده  نمایش  به  زن  جهانی 
گفت که این برنامه از پیش ضبط شده بود و مربوط به 

چندین روز قبل می شد؛ ادعایی که پسکوف رد کرد.
آخرین باری که شایعاتی مربوط به مرد قدرتمند روسیه 
بر سر زبان ها افتاد، زمانی بود که وی شماری از سفرهای 
خارجی خود را در سال 2012 لغو کرد و پس از آن که 
دیده شد، لنگ می زد. اتفاقی که به گفته کرملین به دلیل 

مصدومیت ورزشی بوده است.

                                                                                                                     پایگاه الوقت
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پرسشی که در سدۀ دوم هجری دربارۀ چیستِی 
است.  نشده  حل  هنوز  تا  شد،  ایجاد  قرآن 
قرآن  بودِن  قدیم  بر  مسلمانان  بزرِگ  اکثریت 
راه حل های  دریافِت  تکاپوی  در  و  دارند  باور 
اند. آرا و  سیاسی، با رجوع به نصوِص قرآنی 
اقواِل فقهای پیشین به عنوان متن دوم، همچنان 
برخوردار  مسلمانان  میاِن  اعتبار  و  قدرت  از 
می باشد. در مقابل، عده یی که به مخلوق بودِن 
غیر  و  مقدس  متوِن  همۀ  و  دارند  عقیده  قرآن 
رو  گام های  و  ایام  گردِش  از  متأثر  را  مقدس 
و صدای شان  اندک اند  می دانند،  زمان  پیِش  به 

شنوندۀ زیادی ندارد. 
خمینی،  مانند  ـ  ما  عصِر  مسلمان  اندیشمندان 
قانونِی  مشروعیت  بر  ـ  غنوشی  و  قرضاوی 
مشروعیت  می ورزند.  اصرار  اسالمی  حکومت 
باید در حکومت  قانون  قانونی بدین معنی که 
مشروعیِت  و  باشد  شرع  قانوِن  اسالمی، 
از  فرمان برداری  به  بسته گی  نیز،  حکومت 
متفکرین،  این  از  هیچ یک  اما  دارد.  شریعت 
برای  می توان  “چه گونه  که  نمی سازند  روشن 
پاسخ  دینی  نصوِص  از  کنونی،  جدید  مسایل 
حربۀ  به  آن که  برای  کسان  بسیاری  جست؟” 
تکفیر نواخته نشوند، نه تنهــا در این باب لب 
نمی گشایند، که در محافل و مجالِس عمومی به 
عمل  ساحۀ  در  اما  می جنبانند،  سر  تأیید  رسِم 
راهی متفاوت در پیش می گیرند؛ در زبان، پابند 
پایۀ  که  احکامی  پیرِو  عمل،  در  و  قانوِن شرع 

آن در روم یا اروپای جدید ریخته شده است.
هویِت  حد  در  اسالم  مسلمان،  میلیون ها  برای 
تنها  به گونه یی که  یافته است؛  تقلیل  فرهنگی 
مسلمانان  شیوۀ  و  رسم  به  دارند،  اسالمی  نامِ 
دفن می گردند و در شناس نامۀشان نامِ کشوری 
درج است که به جهاِن اسالم تعلق می رساند. 
برای میلیون ها تِن دیگر، اسالم در حد مسایِل 
خصوصی مانند نماز، روزه، حج، نکاح و طالق 
تعالیِم  از  عمومی،  در حوزۀ  و  می باشد  مطرح 
حکومت های  نمی شود.  دیده  اثری  اسالمی 
یک سو،  از  خاورمیانه  در  استبدادی  و  میراثی 
سیاست های جانب دارانه از اسراییل و دشمنِی 
امریکا با جنبش های اسالمی، حملۀ آن کشور بر 
عراق و جابه جایی در عربستان از سوی دیگر؛ 
از هر وقِت دیگر  بیش  را  جنبش های اسالمی 
خشمگین و خشن ساخته است. گروه هایی که 
و  داعش  القاعده،  مانند  ـ  برآورده اند  سر  تازه 
طالبان ـ از رهگذر فکری، سلفی مسلک بوده و 
از راه حل های سیاسی و مسالمت آمیز به شدت 
مأیوس شده اند)بنگرید به: پیوست شماره دو(. 
بررسی  به  چنان  را  رویدادها  و  قضایا  آن ها 
می گیرند که گویی خوارج تازه سر برآورده اند. 
این همه نشان می دهد که مسلمانان کارِ زیادی 
اندیشه های  به  نیل  برای  و  دارند  پیش  در 
معتدِل سیاسی  که بتواند با زمانه سازگار باشد 
و حکومت های مطلوب و سازنده به بار آوردـ 

محتاِج بازنگری در الهیاِت اسالمی اند.
توسعه  و  عدالت  حزب  که  راهی  این میان  در 
آن  است.  تازه یی  راه  می دارد،  دنبال  ترکیه  در 
زمینۀ  غرب،  هماهنگِی  با  که  می کوشد  حزب 
آن  در  را  مسلمانان  پیشرفِت  و  آسایش  رفاه، 
توسعه،  و  عدالت  حزب  سازد.  فراهم  کشور 
عمل نسبت به شعارِ اسالمی را مقدم دانسته و 
در پِی آن افتاده است که بدون تحریک غرب، 
عدالت را تأمین بدارد، مسلمانان را در جایگاهِ 
بهتری از تواِن اقتصادی و سیاسی قرار دهد و 
از آن طریق، برتری مسلمانان را در میان سایِر 
ثابت کند. این تجربه در نوع خود، هنوز  ملل 
ابتدایِی خویش را می پیماید و گذشت  مراحِل 

زمان، سرنوشِت آن را روشن خواهد ساخت.

کتاب نامه
کامل  تاریخ  )بی تا(،  علی  عزالدین  ابن االثیر،  ـ 
خلیلی،  عباس  مترجم:  ایران،  و  اسالم  بزرِگ 

مؤسسۀ مطبوعاتی علمی
ـ ابن تیمیه، تقی الدین )1٣٨7(، سیاست شرعیه، 
مترجم: شاه محمد رشاد، کابل: مرکز تحقیقات 

علوم اسالمِی امام قتیبه بغالنی، چاپ سوم
العبر؛   ،)1٣6٣( عبدالرحمن  خلدون،  ابن  ـ 
آیتی،  عبدالمحمد  مترجم:  خلدون،  ابن  تاریخ 

تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی
پروین  مترجم:   ،)1٣79( خلدون  ابن  مقدمۀ  ـ 
فرهنگی،  و  علمی  انتشارات  شرکت  گنابادی، 

چاپ نهم
ـ ابن عبدربه، احمد بن محمد )195٣(، العقد 
قاهره:  العریان،  سعید  محمد  تحقیق:  الفرید، 

المکتبه التجاریه الکبری 
ـ ابی یعقوب، احمد )1٤1٣ق(، تاریخ الیعقوبی، 
موسسه االعلی  بیروت:  مهنا،  عبداالمیر  تحقیق: 

للمطبوعات
حمید  مترجم:  سیاست،   ،)1٣6٤( ارسطو  ـ 
چاپ  خوارزمی،  انتشارات  تهران:  عنایت، 

چهارم
ـ امام خمینی )1٣60(، والیت فقیه )حکومت 
با  امیرکبیر  انتشارات  موسسۀ  تهران:  اسالمی(، 

همکاری نمایشگاه کتاب قم
اندیشه های  تاریخ   ،)1٣65( حسین  بشیریه،  ـ 

سیاسی در قرن بیستم، تهران: نشر نی
ـ پوالدی، کمال )1٣٨7(، تاریخ اندیشۀ سیاسی 

در ایران و اسالم، تهران: نشر مرکز
ـ جابری، محمد عابد )1٣٨٤(، عقل سیاسی در 
اسالم، مترجم: عبدالرضا سواری، تهران: گام نو
اندیشۀ  مبانی  ـ حقیقت، سید صادق )1٣٨9(، 

سیاسی در اسالم، تهران: سمت، چاپ سوم
نامه های  وثایق:   ،)1٣65( محمد  حمیداهلل،  ـ 
راشدین،  خلفای  و  ختمی مرتبت  حضرت 
دامغانی،  مهدوی  محمود  تحشیه:  و  ترجمه 

تهران: چاپ و نشر بنیاد
اندیشه  و  آیین   ،)1٣76( ـ خاتمی، سیدمحمد 

در دام خودکامه گی، تهران: انتشارات طرح نو
شرح   ،)1٣57( تاج الدین  خوارزمی،  ـ 
مایل هروی،  نجیب  اهتمام  به  فصوص الحکم، 

تهران: انتشارات مولی، چاپ سوم
ـ رازی، ابوعلی مشکویه )1٣69(، تجارب االمم، 

مترجم: ابوالقاسم امامی، انتشارات سروش
 ،)1٣71( مشکویه  ابوعلی  رازی،  ـ 
چاپ  بیدار،  انتشارات  قم:  تهذیب االخالق، 

پنجم
به  مرصادالعباد،   ،)1٣65( نجم الدین  رازی  ـ 
انتشارات  تهران:  ریاحی،  امین  محمد  اهتمامِ 

علمی و فرهنگی، چاپ دوم
اندیشۀ   ،)1٣٨7( آی. جی  آروین  روزنتال،  ـ 
سیاسی اسالم در سده های میانه، مترجم: علی 

اردستانی، تهران: قومس
ـ شریف، میان محمد )1٣65(، تاریخ فلسفه در 
نشر  تهران:  مودودی،  ابواالعلی  مقالۀ  اسالم، 

دانشگاهی، جلد دوم
ـ صابری، حسین )1٣91(، تاریخ فرق اسالمی، 

تهران: سمت، چاپ هشتم
ـ صفایی، ابراهیم )1٣٤6(، اسناد سیاسی دورۀ 

قاجاریه
درآمدی   ،)1٣6٨( جواد  سید  طباطبایی،  ـ 
ایران،  در  سیاسی  اندیشۀ  تاریخ  بر  فلسفی 

تهران: دفتر فرهنگ اسالمی، چاپ دوم
نقش  )بی تا(،  محیط  محمد  طباطبایی،  ـ 
بیداری  در  اسدآبادی  سیدجمال الدین 

مشرق زمین، قم: دفتر تبلیغات اسالمی
تاریخ   ،)1٣75( جریر  بن  محمد  طبری،  ـ 

تهران:  پاینده،  ابوالقاسم  ترجمه:  طبری، 
انتشارات اساطیر

اخالق   ،)1٣69( نصیرالدین  ـ طوسی، خواجه 
و  مینوی  مجتبی  تنقیح:  و  تصحیح  ناصری، 

علی رضا حیدری، تهران: خوارزمی
اندیشۀ  در  سیری   ،)1966( علی  عبدالرزاق،  ـ 
امیر  انتشارات  مؤسسۀ  تهران:  عرب،  سیاسی 

کبیر، چاپ پنجم
عمومی  آزادی های   ،)1٣٨1( راشد  غنوشی،  ـ 
صابری،  حسین  مترجم:  اسالمی،  حکومت  در 

تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تاریخ   ،)1٣55( خلیل الجر  و  حنا  فاخوری،  ـ 
عبدالمحمد  مترجم:  اسالمی،  جهان  در  فلسفه 

آیتی، کتاب زمان
اهل  اندیشه های   ،)1٣79( ابونصر  فارابی،  ـ 
مدینۀ فاضله، مترجم: دکتر سید جعفر سجادی، 
وزارت  انتشارات  و  چاپ  سازمان  تهران: 

فرهنگ و ارشاد اسالمی
ـ احصاءالعلوم )1٣6٤(، مترجم: حسین خدیو 

جم، تهران: انتشارت علمی و فرهنگی
و  دانش  قدرت،   ،)1٣٨٣( داود  فیرحی،  ـ 
چاپ  نی،  نشر  تهران:  اسالم،  در  مشروعیت 

چهارم
ـ قادری، حاتم )1٣91(، اندیشه های سیاسی در 

اسالم و ایران، تهران: سمت، چاپ دوازدهم
سیاسی،  فقه   ،)1٣٨1( یوسف  قرضاوی،  ـ 
حسان،  نشر  تهران:  سلیمی،  عبدالعزیز  مترجم 

چاپ دوم
 لمبتون، آن.کی.اس )1٣٨5(، دولت و حکومت 
در اسالم، ترجمه و تحقیق: دکتر محمد مهدی 

فقیهی، تهران: شفیعی، چاپ سوم
آیین   ،)1٣٨٣( علی  ابوالحسن  ماوردی،  ـ 
صابری،  حسین  تحقیق:  و  ترجمه  حکمرانی، 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
توسعۀ  موانع   ،)1٣92( عبدالحفیظ  منصور،  ـ 

سیاسی در افغانستان، کابل: انتشارات سعید
ـ موثقی، احمد )1٣٨٨(، نوسازی و اصالحات 

در ایران، تهران: نشر قومس، چاپ دوم
تهران:   ،)1٣٨9( معاصر  اسالمی  جنبش های  ـ 

انتشارات سمت، چاپ دوازدهم
و  خالفت   ،)1٣90( ابواالعلی  مودودی،  ـ 

ملوکیت، کابل، انتشارات میوند
سیاست؛  و  دین  رابطۀ   ،)1٣٨0( ایرج  میر،  ـ 
خواجه  و  غزالی  محمد  امام  تفسیرهای 
نصیرالدین طوسی در پیوند به دین و سیاست، 

تهران: نشر نی 
تاریخ   ،)1٣٨٣( حسنی  ابوالحسن  ندوی،  ـ 
دعوت و اصالح، مترجم: محمد قاسم قاسمی، 

انتشارات صدیقی
مترجم:   ،)1٣7٨( اسالم  سیاسی  تفسیر  ـ 
دانشگاه  انتشارات  مشهد:  دهقان،  عبدالقادر 

فردوسی
االنسان  کتاب   ،)1٣62( عزیزالدین  نسفی،  ـ 
انجمن  تهران:  موله،  ماریژان  تصحیح:  الکامل، 

ایران شناسی فرانسه
اهتمامِ  به  سیاست نامه،   ،)1٣6٤( نظام الملک  ـ 
و  علمی  انتشارات  شرکت  تهران:  دارک،  هـ 

فرهنگی.

منابع دیگر:
فصل نامۀ   ،)1٣٨6( حمیدرضا  اسماعیلی،  ـ 
هشتم؛  سال  اسالم،  جهان  منطقه یی؛  مطالعات 

شماره های ٣0 و ٣1 
کلمات  ق(،  )1٤27هـ  ابومصعب  زرقاوی،  ـ 
کلمات الشیخ  و  لخطب  الجامع  الکتاب  مضبئه؛ 
ابی مصعب زرقاوی، شبکۀ البراق  مدینه  المعتز 

االسالمیه.

                     مترجم: مريم رضايی
بنابراین  می گیرند.  زیادی  »گفت وگوهای جزیی وقت  است  معتقد  فریس 
وقتی فردی می خواهد در مورد تعطیالت آخر هفته با شما صحبت کند، 
خیلی مؤدبانه حرِف او را قطع کنید و مثاًل بگویید »عذخواهی می کنم، من 
وسط انجام کاری هستم.« البته این نکته را بدانید که همه با این کار و در 
هر موقعیتی موافق نیستند و باید مراقب باشید که به هنجارها و فرهنگ های 

مختلف در این مورد توجه ویژه داشته باشید.
دایمًا ایمیل چک نکنید

برنامه ریزی کنید و ایمیل ها را در فواصل معین چک کنید )مثاًل دو بار در 
روز(. به گفتۀ فریس،Inbox  شما می تواند مثل مواد مخدر اعتیادآور 

باشد. پس مثل یک معتاد عمل نکنید.
وقت خود را برای مشتریان کم سود و پُرتوقع هدر ندهید

توصیۀ فریس این است که تحلیل ٨0/20 را در مورد مشتریان خود به دو 
روش انجام دهید: کدام 20 درصد عامل ٨0 درصد یا بیشتر سود من هستند 
را هدر می دهند؟ سپس  زمان من  بیشتر  یا  و کدام 20 درصد ٨0 درصد 
پرتوقع ترین و کم سودترین مشتریان را مشخص کنید و آن ها را در پایین 
لیست قرار دهید. اگر این کار باعث شکایت آن ها شود، مشکلی نیست و 
می توانید آن ها را به خدمات دهنده گان دیگری معرفی کنید. فریس می گوید 

»گاهی واقعًا الزم است مشتریان تان را اخراج کنید.«
برای پرمشغله بودن، زیادتر کار نکنید

برای غرق شدن در کار، نیازی نیست بیشتر کار کنید، بلکه می توانید بنشینید 
و وظایف تان را اولویت بندی کنید. بنابراین این اشتباه را مرتکب نشوید که 
باید دیوانه وار کار کرد. در عوض، تصمیم بگیرید که چه کاری باید فوری تر 
فریس  بیفتد.  عقب  کمی  کوچک تر  کارهای  برخی  اگر  حتا  شود؛  انجام 
ندارید.  اولویت بندی  که  است  این  معنایش  ندارید،  زمان  »اگر  می گوید 

بنابراین سخت تر فکر کنید، نه اینکه سخت تر کار کنید.«
یک افسار دیجیتال را شبانه روزی حمل نکنید

حداقل یک روز در هفته، گوشی هوشمندتان را جایی بگذارید که به آن 
دسترسی نداشته باشید. اگر نیاز شدید به گوشی پیدا کردید، بدانید بیشتر 

نیاز دارید که عادت حمِل گوشی را کنار بگذارید.
انتظار نداشته باشید کار، خالی روابط و فعالیت های غیرکاری را پُر کند

و  واضح  کاماًل  موضوع  این  نیست.«  زنده گی  همۀ  »کار  می گوید  فریس 
این اصل  با  افراد  تقریبًا همۀ  این است که  تلخ  اما واقعیِت  مبرهن است، 
موافق اند، اما به آن عمل نمی کنند. از زمانی که برای خانواده و تفریح تعیین 
کرده اید، با همان صالبتی که برای کارهای مهم کسب وکارتان برنامه ریزی 

می کنید، دفاع کنید.
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بخش دوم و پایانی

۹ عادت کاری که همین امروز 
باید ترک کنیـد

بخش چهـل وهفتـم

عبدالحفيظ منصور

اندیشههای
 سیا سی
درمیانمسلمانان



ترجمه: امیر حامد دولت آبادی فراهانی
جین اِلن ِگَلسر، یکی از شاعران ناشناخته برای فارسی زبانان است. 
 1991 سال  در  “نام گذاری شب”  عنوان  با  او  شعِر  مجموعه  اولین 
برندۀ جایزه  اسنودِگَرس ]که خود  دابلیو. دی.  از  با مقدمۀ مفصلی 
پولیتزر است[ منتشر شد. ناگفته نماند که شعرهای او در نشریه های 
از جمله هادسون، فصل نامۀ ویرجینیا، جورجیا و  معتبر و متعددی 
شعر کانِتیِکت)نام یکی از سیزده ایالت امریکا که تحت قوانین بریتانیا 
به وجود آمد( چاپ شده است. او در سال 2005 برندۀ جایزۀ 1000 
مجموعه شعر  چند  حال  به  تا  او  از  شد.  “تامپا“  نشریۀ  شعر  دالری 

منتشر شده است که جزو آثار پُرفروش امریکا به حساب می آیند.

مناجات دافنی
خدایا، بگیردستم را! 

زمین را بُگشا
تا مرا در بر گیرد، 

یا ارزانی دهدم بَر شدنی.

نمی پذیرم سوداگری درخت زارانم را
در برابر مقبرۀ ازدواج خانه یی.

 
با من از نواده گان سخن مگوی!

کالغ ها خوش تر ز من می خوانند الالیی را؛

از منی که می پسندد عریان پا جست وخیز کردن را
با خرگوش و روباه سرخ موی

تا همچون خانه به دوشی زخمی شدن و
محو آپولو؛ خدای شعر و موسیقی و طاعون و خورشید و دانایی و 

نور شدن.
 

این کفل ها،
از برای باال و پایین انداختن کودکان بر زانو این گونه نشده اند.

خدایا، مرا محفوظ دار!
از امیال سنگین-روِی مردان.

اگر می باید ریشه دهم،
بکار پاهایم را،
در خاک غنی،

نه بگذار جسم زنانه ام
به راحتی پوست اندازد،

و بخواه دست ها و پاهایم را
تنومند در آستین هایی همیشه سبز و بی خزان،

تا ادامه دهند صعود را
به سوی خورشید عالم تاب.

 

حضور  با  که  است  گرافیک  در  تکنیکی  تایپوگرافی 
چاپ در عرصۀ نشر کتاب به وجود آمده است. با آمدن 
چاپ، برای تلطیف کردِن کلماِت چاپی که خشک به 
و  لغات  از  بخش هایی  در  حرکاتی  می رسیدند،  نظر 

برجسته کردن آن ایجاد می کردند.
تایپوگرافی اصطالحی است که این روزها در مجامع 
با  را  آن  گاهی  می شود.  شنیده  زیاد  گرافیکی  هنرِی 

خوش نویسی )کالیگرافی( اشتباه می گیرند. 
در تایپوگرافی خوانا بودن مهم است، زیرا در زمینه یی 
است،  آن  بارز  وجه  اطالع رسانی  که  می شود  استفاده 

ولی در خوش نویسی زیبایی در اولویت قرار دارد.
عقیده بر این است طراحان وظیفۀ انتقال ذهنیاِت خود 
و پیام موضوع را در طرح های شان بر تصویر و حروف 
جدید،  تحوالت  روند  در  خط،  اینک  می دهند.  قرار 
وظیفۀ خود را خوانایی و سهولت نگارش نمی داند و 
کم و بیش به ُفرمی زیبا تبدیل شده است که در درجه 
اول مفهوم نوشته را قبل از خوانده شدن، بیان می کند.

تایپوگرافی که سعی در تقویت  با رواج  این دوره  در 
به  نوشته  کردن  نزدیک  و  حروف  بصری  ویژه گی 
تصویر دارد، برخی آن را با »خط نگاره«، »خط نگاری«، 
»کالیگرافی« و »طراحی حروف« هم مسیر می دانند. در 
حالی که تایپوگرافی، اثری گرافیکی است که حروف، 
فونت های  از  و  می دهد  تشکیل  را  آن  اصلی  ساختار 
برای کشف  آن ها  در  که  تصرفاتی  و  با دخل  موجود 
استفاده  می شود،  انجام  حروف  بصری  ویژه گی های 

می کند. 
را  الفبایی  که  است  آن  معنای  به  حروف  طراحی  اما 
طراحی کنیم که قابلیت تایپ در موقعیت های گوناگون 
را داشته باشد. در حالی که تایپوگرافی هدف دیگری 
به خط  سنتی  دنیای  در  که  مسوولیتی  برخالف  دارد، 
واگذار شده بود تا با سهل ترین و خواناترین صورت، 
مفهوم خود را بیان نماید و در نگاه اول محتوا و مفهوم 

ُفرم یک جا به بیننده و خواننده القا شود.
زیبایی،  به همراه  را  اینک هنرمندان بدعت و شگفتی 
سه  با  آن هم  اند،  کرده  تعیین  بصری  مهم  اهداف  از 
اقدام مهم یعنی تغییر شکل در حروف )دفرماسیون(، 
اغراق در حروف )اگزجریشن( و ساده سازی حروف 
روح  و  ارایه  قدرت  زیبایی،  بتوانند  تا  )استیلزیشن(؛ 

تبلیغ گرای آن را باال ببرند.
اما این روند در بعضی مواقع تا جایی پیش می رود که 
مانند نقاشی، به حروف به عنوان ُفرم محض نگاه شده 
است. شاید این دید در نقاشی مشکلی نداشته باشد، اما 
هنرمند گرافیست در روند کاربردهای روزمره، زیبایی 
را با سودمندی و گویایی ترکیب می کند تا بتواند ذائقۀ 
شهروندان  اغلب  که  را  خود  مخاطبان  انبوه  بصری 

صورت  این  در  دهد.  ارتقا  و  تغییر  هستند،  معمولی 
فعاِل خود در  با مشارکت  بیننده و مخاطب  است که 
فهم و خواندن خط جدید، تالش می کنـد و این یکی 
معاصر  خط  در  تایپوگرافی  ویژه گی های  مهم ترین  از 

است.
با رواج تایپوگرافی که سعی در تقویت  در این دوره 
به  نوشته  کردن  نزدیک  و  حروف  بصری  ویژه گی 
تصویر دارد، برخی آن را با »خط نگاره«، »خط نگاری«، 
»کالیگرافی« و »طراحی حروف« هم مسیر می دانند. در 
حالی که تایپوگرافی، اثری گرافیکی است که حروف، 
فونت های  از  و  می دهد  تشکیل  را  آن  اصلی  ساختار 
برای کشف  آن ها  در  که  تصرفاتی  و  با دخل  موجود 
استفاده  می شود،  انجام  حروف  بصری  ویژه گی های 
که  است  آن  معنای  به  حروف  طراحی  اما  می کند. 
الفبایی را طراحی کنیم که قابلیت تایپ در موقعیت های 

گوناگون را داشته باشد.
تحوالت ُفرمی خط پارسی از سرلوحه های روزنامه ها 
عهده دار  زمان  آن  در  که  خوش نویسان  و  شد  شروع 
آگاهی  مهم  این  به  بودند،  نشریات  عنوان  طراحی 
بصرِی  زبان  عنوان،  طراحی  برای  باید  با  که  داشتند 
طغری  چون  خط هایی  از  آن ها  نمود.  خلق  جدیدی 
استفاده کردند و در  برای نوشتن عنوان ها  و نستعلیق 
البته در  تغییراتی دادند.  اتصاالت آن ها  ترکیب و نوع 
این  از  نمونه هایی  فارسی  خط  خوش نویسی  پیشینۀ 
گونه تالش را به وفور می توان در دوره های مختلف 
و کشف  نوین  ابداع شکل های  برای  که  تالشی  دید. 

ظرفیت های بصری نوشتار انجام گرفته است 
گونه یی  به  نقش  و  خط  آن  در  و 

همساز درهم می آمیزند. 
نوعی  عنوان،  طراحی 

نمایان گر  و  ویترین 
فضا و روحیۀ مطلب 
امروزه  که  است 
توجه  آن  به  کمتر 
طرف  از  می شود. 
دیگر، شاید هدف 
اصلی تایپوگرافی، 
بخشیدن  سرعت 
هرچه  ارسال  به 
و  پیام  سریع تر 

ارتباط  برقراری 
زبان  به صورت 

به  نسبت  بصری 
و  باشد  عادی  نوشتار 

مضمونی که از تایپوگرافی در 

اذهان جای گرفته، آن است که حروف را به صورت 
که  در صورتی  دهند.  قرار  کار  بر روی  ریخته  درهم 
به معنای کشف  تایپوگرافی  نیست.  تایپوگرافی چنین 
جدید  مفهومی  بیان  برای  حروف  بصری  ارزش های 
به  فارسی  آن که حروف چاپی  دلیل  به  و شاید  است 
کاراکتر  و  قلم  تنوع  دارای  کافی  اندازۀ 
نیست، اهمیت هماهنگی شکل و 
میان  در  موضوع،  با  حروف 
به درستی  فارسی زبانان 
کمتر  و  نشده  شناخته 
نکته  این  به  کسی 

توجه کرده است.
ولی به طور طبیعی، 
باید  حروف  شکل 
طوری انتخاب شود 
که دارای هماهنگی 
تصویری با محتوای 
آن باشد و در نتیجه، 
برایش  مطلب  درک 
مطبوع تر  و  بهتر 
طوری  همان  می شود. 
واریس«  »کیوستی  که 
گذشتۀ  و  فنالند  چشم انداز 
آن را سرچشمۀ طراحی هنری و 

گرافیک فنالند می داند، ما نیز باید از جامعه و گذشتۀ 
هنری مان تأثیر بگیریم.

حروف  کرسی  خط  کردن  جابه جا  فقط  تایپوگرافی 
نیست و باید با ظرفیت های حروف فارسی آشنا باشیم. 
حروف فارسی به خاطر ُفرم خاصی که دارد برخالف 
شود  برداشته  بین حروف  فواصل  اگر  التین،  حروف 
خوانایی  بچسبند،  یکدیگر  به  یا  نزدیک  هم  به  و 
خاصی  فرم های  توان  می  و  نداده  دست  از  را  خود 
ترکیبات  اساس  بر  امروزی  فونت های  ترکیب  از  را 
نکته  این  به  باید  آورد.  به دست  گذشته  خوش نویسِی 
توجه داشت که الفبا و حروف به عنوان نمادهایی که 
عهده دار بار فرهنگی و عاطفی هستند، چیزی فراتر از 
برای  تجربیات  این  و  هستند  حروف  الفبایی  نمایش 
حروف چینی صفحات نیست، بلکه برای طراحی عنوان 

فلم، کتاب، پوستر و ... است.
شناخت  با  باید  تایپوگرافی،  پیشرفت  و  رشد  برای   
پایۀ  بر  هنر  این  زیبایی شناسِی  مالک های  به  توجه  و 
جهانی  فضایی  در  را  آن  میهنی،  و  بومی  گرایش های 
به  پارسی،  هنر  از  فهم صحیح  با  و  کنیم  جست وجو 
ویژه خوش نویسی، تایپوگرافی فارسی را از تایپوگرافی 

غربی متمایز کنیم.

منبع: پرشین پرشی
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مالک های زیبایی  شناسِی هنر تایپوگرافی
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تحوالت 
ُفرمی خط پارسی از 

سرلوحه های روزنامه ها شروع شد و 
زمان عهده دار طراحی خوش نويسان كه در آن 

عنوان نشريات بودند، به اين مهم آگاهی داشتند 
كه با بايد برای طراحی عنوان، زبان بصرِی جديدی 
خلق نمود. آن ها از خط هايی چون طغری و نستعليق 
برای نوشتن عنوان ها استفاده كردند و در تركيب و 
نوع اتصاالت آن ها تغييراتی دادند. البته در پيشينۀ 
خوش نويسی خط فارسی نمونه هايی از اين گونه تالش 
را به وفور می توان در دوره های مختلف ديد. تالشی 
كه برای ابداع شکل های نوين و كشف ظرفيت های 

بصری نوشتار انجام گرفته است و در آن 
خط و نقش به گونه يی همساز درهم 

می آميزند شعری از جین اِلن ِگلَسر 
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بازمانده گان قربانیان در...
زیاد افراد ملکی، کشته شدند. یک پدر که ادعا می کند دو 
فرزند اش را در این حمله از دست داده است، و همچنان 
یک زن بیوه که گویا شوهر و پدرش کشته شده اند، هر 
یک خواستار ٤0 هزار و 50 هزار یورو جبران خساره از 

جمهوری آلمان فدرال شده اند.
بر  مبنی  آلمان  بن  شهر  محکمه  فیصله  افغان ها  این 
بیگناهی فرماندهی که دستور این عملیات را صادر کرده 
بودند. هرچند محکمه  مرافعه طلب شده  و  نپذیرفته  بود 
مرافعه هنوز حکم خود را اعالم نکرده اما به نظر نمی رسد 

پرداخت جبران خسارت را تایید کند.

حکم نهایی این محکمه که به تاریخ ٣0 اپریل سال روان 
بن  محکمۀ  قبلی  حکم  بر  احتماالً  شود،  می  برده  انتظار 
بود،  شده  صادر  مورد  این  در   201٣ سال  دسمبر  در  که 
رد  را  افغان  مدعیان  ادعای  و  گذاشت  خواهد  تأیید  مهر 

خواهد کرد.
محکمه گفته است که دگروال گئورگ کالین، فرمانده آن 
زمان قطعات آلمانی در افغانستان، نمی تواند متهم گردد، 
این  است.  کرده  عمل  اش  وظیفه  چارچوب  در  او  زیرا 
محکمه افزوده است که کالین با دستور بمباران از حقوق 
بین المللی تخطی نکرده و به این ترتیب جرمی را مرتکب 

نشده است.

»تصمیم برحق«
محکمۀ عالی ایالتی در شهر کلن آلمان همچنان گفته است 
که تصمیم قبلی محکمۀ بن در این مورد نیز عاری از اشتباه 
حقوقی بوده است. به قول محکمۀ کلن »دگروال کالین در 
تشخیص تانکرهای نفتی به عنوان یک وسیلۀ نظامی برحق 
بوده است و او هیچ نمی دانست که در محل پرتاب بمب 
این  اند«. دگرول کالین  نیز حضور داشته  افراد ملکی  ها 
تانکر ها را که توسط طالبان ربوده شده بودند، به عنوان 

»بمب های روی تایر« خطرناک خوانده بود.
مدعیان افغان گفته اند که در صورت لزوم حتی به محکمۀ 

اروپا مراجعه خواهند کرد.

       علی پارسا

روند صلح در هالۀ خاکسترِی سکوت و ابهام قرار گرفته 
است. حکومت وحدت ملی تا کنون دست به عصا حرکت 
توافق  نوع  هر  به  یافتن  دست  از  پیش  نخواسته  و  کرده 
قاطعی، همه چیز را آفتابی کند. در نتیجه آن که از سراِن این 
حکومت چیزی جز کلی گویی و بازی با واژه گان حاصل 
حکومت  بزرگان  گفته های  از  که  چیزی  تنها  نمی شود. 
و  کابل  جدی  عزم  کرد،  استنباط  می شود  ملی  وحدت 
با سران  پایدار  توافِق  به یک  یافتن  برای دست  اسالم آباد 
طالبان است؛ هرچند که از ظواهر امر پیداست که در قبال 
همین مسالۀ کلی هم مواضع متشتت و پراکنده یی، هم در 
با  مقایسه  در  هم  و  کابل  دولت مردان  میان  داخلی  سطح 
حکومت اسالم آباد وجود دارد. در نتیجه دیده می شود که 
اختالف نظرهای داخلی دستِ کم در رابطه با بهایی که باید 
به دشواری های  دیگر  پرداخته شود، یک گرهِ  برای صلح 
صلح افزوده و اسباب دلواپسی های صلح را بیش از پیش 

مهیا کرده است.
مذاکرات  دور جدیِد  با جزییاِت  رابطه  در  که  آن جایی  از 
برای  نشده،  نشر  مدللی  و  موثق  اطالعات  هنوز  صلح 
استنباطات  از  بیشتر  به  نمی توان  این موضوع  به  پرداختن 
سران  کلِی  رفتارهای  و  گفتار ها  از  عقلی  استنتاجاِت  و 
شاید  دست داشته ها  این  بررسی  با  کرد.  اتکا  حکومت، 
نخستین چیزی که بر ما آشکار شود، موانع و دشواری هاِی 
راسخ،  ارادۀ  یک  بدون  که  باشد  روند  این  فراروی  بسیارِ 
هر لحظه محکوم به شکست خواهد بود. دست یافتن به 
صلح در چنین شرایطی نیازمند بررسی همه جانبۀ موضوع و 
اهمیت قایل شدن به همۀ بازیگران فعال در سطوح مختلف 
غنی  رییس جمهور  که  همان گونه  دیگر،  عبارت  به  است. 
به  توجه  با  خارجی اش  سیاست  خودساختۀ  دکتوریِن  در 
سیاست  حلقۀ  پنج  بین المللی  سطح  در  کشور  ملی  منافع 
خارجی برای افغانستان تعریف کرده، دست یافتن به روند 
صلح هم نیازمند تعریف چنین حلقه های مشخصی است؛ 
هرچند که انتظار می رود در این حوزه برخالف حلقه های 
سیاست خارجی پنج سطحی اش، به دام ایدیالیسم سیاسی 
نیـفتد.  که بدترین بالی ممکن برای یک حکمران است، 
نظر  به  غنی  رییس جمهور  در حلقه های سیاست خارجی 
که  بود  شده  رییس جمهور سبب  ارزشی  دید  که  می رسد 
کشورهای اسالمی ضعیف و بی اثر بر افغانستان، صرفاً بر 
مبنای مسلمان بودن شان در حلقۀ دوم سیاست خارجی او 
آسیا،  بالمنازع جنوب  مثاًل قدرت  گیرند، درحالی که  قرار 
یعنی هند تنها به عنوان یک کشور معمولِی آسیایی در حلقۀ 

چهارم سیاست خارجی قرار گرفته است!
واضح است که دست یافتن به صلح در افغانستان با تمام 
همه پذیر  و  مدون  استراتژی  یک  نیازمند  دشواری ها،  این 
است که در آن همۀ عناصر و مولفه های صلح به شمول 
باشند.  شده  تعریف  صلح  روند  در  درگیر  بازیگراِن 
دسته بندی بازیگران موثر در سطوح مختلف، تنها در چنین 

شرایطی ست که امکان پذیر خواهد بود. در این دسته بندی 
به  یافتن  برای دست  ارتباطی  می توان دستِ کم سه حلقۀ 
شامل  ترتیب  به  حلقه  سه  این  کرد.  تعریف  پایدار  صلح 
حلقات کابل - طالبان، کابل - اسالم آباد و کابل - دهلی نو 
می باشد. به عبارت دیگر، در این روند حداقل سه بازیگر 
عمدۀ طالبان، پاکستان و هند اثرگذارند که بدون رضایت هر 
کدام از  آن ها روند صلح حتا اگر با بن بست مواجه نشود، با 

دشواری روبه رو خواهد شد.
این  اثرپذیری  از  صرف نظر  افغانستان  از  طالبان  خواست 
حوزۀ  دو  به  معطوف  بیشتر  همواره  اسالم آباد،  از  گروه 
ایدیولوژیکی و سیاسی بوده است. به بیان دیگر، می توان 
گفت که طالبان با توجه به تمایلی که این روزها بیش از 
هر زمان دیگری به صلح نشان داده اند، در یک دسته بندی 
کلی به دنبال دو دسته از ارزش های ایدیولوژیکی و سیاسی 
دسته  دو  این  برای خود هستند.  آتش بس  بهای  عنوان  به 
به  به مالعمر  منتسب  بیانیۀ  در  این  از  پیش  از خواسته ها 
تعدیل  مانند  مواردی  بود.  مشاهده  قابل  تمام نما  صورت 
قانون اساسی و به تعلیق درآوردن ارزش های دموکراتیک 
رابطه  در  بیانیه  این  عمدۀ  نکات  جمله  از  افغانستان،  در 
در  می رود.  شمار  به  طالبان  خواسته های  نخست  دستۀ  با 
وزارت خانه،  درخواست سه  مانند  مواردی  هم  دوم  دستۀ 
چند ریاست و معینیت و ... می گنجد. با این اوصاف دیده 
می شود که اگر حکومت کابل با تمام سخاوتمندی ممکن 
هم پا به میدان مذاکره بگذارد، بازهم حداکثر می تواند به 
مستقالنه  قدرت  در  آن ها  و سهیم سازی  سیاسی  امتیازات 
داکتر  اخیر  سخن  که  حالی ست  در  این  تازه  کند.  عمل 
عبداهلل مبنی بر این که حاضر نیستیم هیچ امتیاز ویژه یی به 
دشمنان بدهیم را نادیده بگیریم. با وجود این، دست بردن 
در ارزش های همه پسند قانون اساسی افغانستان و تعدیل 
آن ها با توجه به ایدیولوژی طالبانیسم، امری محال به نظر 
می رسد. در نتیجه این جاست که حلقۀ اول روند صلح با 

دشواری بزرگی روبه رو می شود.
در حلقۀ دوم یعنی حلقۀ روابط کابل - اسالم آباد، بر عدد و 
عمِق این دشواری ها افزوده می شود. چشم داشت های عمدۀ 
عالوه  غالب  گمان  به  ملی  وحدت  حکومت  از  پاکستان 
را  طالبان و شبکۀ حقانی  به  بی شمار سیاسی  امتیازات  بر 
می توان به دو دسته تقسیم کرد: تثبیت مرز دیورند و اعمال 
به  دیورند  بحث  افغانستان.  در  استراتژیک  عمق  سیاست 
عنوان زخم ناسوری ست که همواره آب روابط دو کشور 
سطح  سه  در  را  آن ها  مناسبات  و  است  کرده  گل آلود  را 
»تنش«، »تشنج« و »بحران« نوسان بخشیده است. با وجود 
مختلف  مقاطع  در  هرچند  کابل  مختلف  رژیم های  این، 
حاضر به سرکشیدن جام زهر شده اند، اما هیچ گاه این خط 
را به رسمیت نشناخته اند! گمان می رسد که حاال فرصت 
مناسبی ست که با دست یافتن به یک توافق کلی در قبال 
این سرحد، بر اختالفات و تهدیداتی که ناشی از این زخم 
مشکل  اما  این  وجود  با  شود.  گذاشته  پایان  نقطۀ  است، 

نگاه  نمی شود.  خالصه  همین جا  به  قضیه  که  این جاست 
کشور،  این  مقامات  صریح  تأیید  بنابر  کابل  به  اسالم آباد 
پیش  به  استراتژیک  عمق  سیاست  اساس  بر  هم  کنون  تا 
می رود. بنابر این پالیسی، دولت مردان پاکستان با توجه به 
دارند،  از سوی هند  از یک حملۀ غافل گیرانه  که  هراسی 
همواره کوشیده اند که از افغانستان به عنوان عقبۀ سیاسی - 
نظامی برای تجهیز دوباره علیه هند سود جویند. در نتیجه 
افغانستان  پالیسی،  این  پیش زمینه های  کردن  مساعد  برای 
توجه  با  باشد.  اسالم آباد  قیادِت  و  زیرسلطه  همواره  باید 
به این دو مولفه، دیده می شود که هرچند دست یافتن به 
برای  الزم  و  ممکن  امری  دیورند  مسالۀ  قبال  در  توافقی 
هر دو کشور است، اما پذیرش سیاست عمق استراتژیک 
پاکستان در افغانستان به گونۀ صریح در مغایرت و تضاد 
با استقالل و حاکمیت کشور قرار دارد. اصرار پاکستان و 
انکار افغانستان در این عرصه هم، دشواری بزرِگ دیگری 

در روند صلح به شمار می آید.
با  کالن تر  زمینۀ  یک  در  افغانستان  روابط  سوم،  حلقۀ  در 
بررسی  قابل  آسیا  جنوب  منطقه یی  رقابت های  به  توجه 
است. بحث جنگ نیابتی پاکستان و هند در افغانستان که 
مقامات بسیاری از جمله پرویز مشرف و رییس جمهور غنی 
نمی توان  که  است  آن  نشان دهندۀ  شده اند،  معترف  آن  به 
برای دست یافتن به یک صلح پایدار از این مولفه چشم 
پوشید. رییس جمهور غنی در یکی از سخنرانی های اخیر 
خود گفته که می خواهد به این جنگ نیابتی پایان دهد. پایان 
دادن به این جنگ نیابتی به طور ضمنی به معنای این است 
که مسالۀ صلح در افغانستان تا حد زیادی به این تنش های 
منطقه ای جنوب آسیا گره خورده است؛ روشی که تا کنون 
او برای پایان دادن به این جنگ نیابتی به پیش گرفته، امتیاز 
دادن به پاکستان و تعلیق روابط با جانب هندی است. در 
صورتی که به نظر می رسد برای پایان دادن به یک منازعۀ 
دو سویه، مهم ترین مسأله ایجاد توازن در روابط با هر دو 
طرف و اعتمادسازی در دو جبهه به گونه همزمان است؛ 
روندی که به نظر می رسد رییس جمهور غنی در خالف آن 
گام برمی دارد. به هر حال، هند یکی از بزرگ ترین شرکای 
کم مهری  و  ماست  عمدۀ  از کمک کننده گان  و  استراتژیک 
به آن نه تنها شاید ما را به صلح نرساند، که شاید دشوارِی 

دیگری بر سر راه روند صلح ایجاد کند.
صلح،  روند  راه  سر  بر  دشواری ها  این  همۀ  به  عطف  با 
یافتن  برای دست  بسیاری  دلواپسی های  که  گمان می رود 
به صلح پیش رو داریم. این دشواری ها هزینه های بسیاری 
در عرصه های مختلف می طلبد. اما نباید فراموش کرد که 
نه تنها  که  هستند  سرخی  خطوط  عرصه ها  این  از  برخی 
پای  نمی تواند  دیگری  فرد  هیچ  بلکه  غنی،  رییس جمهور 
آن ها را به ترازوی معامله بکشاند. با این وصف، سخنانی 
مانند آن چه رییس جمهور غنی چند روز پیش در قبال روند 
صلح گفت و تأکید کرد که اجازه نمی دهد بهای صلح برای 
مردم افغانستان بیش از بهای جنگ باشد، از جمله سخنان 
قابل تأملی ست که دلواپسی های پیشین را به هراس مبّدل 

می کند!
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پاکستان در تالش یکپارچه...
آینده  ماه های  در  و  شد  خواهد  آغاز  زودی  به  طالبان  با 
خواهد  حاصل  زمینه  این   در  قابل مالحظه یی  پیشرفت های 

شد.
که  است  گفته  نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
تالش برای راه اندازی مذاکرات صلح آغاز شده و حکومت 
افغانستان تنها با پاکستان در این مورد در تماس شده و هیچ 

تماس مستقیم با گروه طالبان نداشته است.
اجمل عابدی گفت که حکومت افغانستان حاضر نیست در 
بدل صلح، دستاوردهای سال های اخیر را قربان کند. او گفت: 
»موقف ما در این باره واضح است و هر مذاکره یی که صورت 

گیرد مردم افغانستان از آن آگاهی حاصل خواهند کرد.«
در هفتۀ جاری، دانیل فلدمن نمایندۀ ویژۀ ایاالت متحده برای 
وارد  نشده  اعالم  قبل  از  سفر  یک  در  پاکستان  و  افغانستان 
مذاکرات صلح صحبت  احتمال  مورد  در  تا  شد  آباد  اسالم 

کند. مقام های نظامی پاکستان این موضوع را تایید کردند.
پیشتر از آن به گفتۀ چندین منبع طالبان و مقام های حکومت 
پاکستان، نماینده گان دفتر طالبان در قطر به اسالم آباد رفته و 
با رهبران نظامی پاکستان و دیپلومات های چینی دیدار کردند. 
هرچند سخنگوی گروه طالبان این خبر را رد کرد و سخنگوی 

وزارت خارجۀ چین چنین تماس را دور از حقیقت خواند.
نقش حیاتی پاکستان

دلیل  به  را  صلح  اخیر  تالش های  نیز  آگاهان  از  شماری 
میانجیگری پاکستان و چین، امیدوارکننده تلقی می کنند، چون 
با  طالبان  اگر  که  است  جدی  پاکستان  تهدید  آنان  باور  به 
از  یا  و  دستگیر  را  آنان  نکنند،  مذاکره  افغانستان  حکومت 

پاکستان اخراج خواهد کرد.
مذاکرات  آغاز  موفقیت  سیاسی،  تحلیلگر  رحمانی  ادریس 
صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان را منوط به عدم 
پشتیبانی یک کشور دیگر از رهبران و اعضای ناراضی طالبان 

از مذاکرات صلح می پندارد.
با این حال، آقای رحمانی حمایت پاکستان را از گروه طالبان 
قطع  صورت  در  که  است  باور  این  به  و  پنداشته  حیاتی 
رهبران  میان  نظر  اختالف  گروه،  آن  از  آباد  اسالم  پشتیبانی 
نمی تواند سد  باشد،  که شدید  اندازه یی  هر  به  طالبان  ارشد 

آغاز مذاکرات صلح شود.
بی اعتمادی  دلیل  به  مذاکرات،  روند  خوشبینی ها  وصف  با 
دشوار  بسیار  همدیگر،  بر  کننده  مذاکره  طرف های  شدید 
بوده می تواند. طالبان ممکن خواستار خروج فوری و کامل 
سربازان خارجی از افغانستان شوند؛ تقاضایی که محمد اشرف 

غنی، رییس جمهور افغانستان ظاهراً آن را رد خواهد کرد.
دستیار  یک  قول  از  رویترز  خبرگزاری  دیگر،  جانب  از 
ارشد رییس ارشد رییس جمهور غنی نگاشته است که اگر 
خواسته های طالبان مبنی بر خروج کامل نیروهای خارجی و 
تغییر  افغانستان  در  اسالمی  قوانین  تفسیر سختگیرانه  تطبیق 
مذاکرات صلح  مذاکرات می تواند روز آخر  اول  نکند، روز 

باشد.

پایه های صلح در داخل...
ریاست  سابق  اول  معاون  قانونی  یونس  محمد 
صلح  مسالۀ  با  تا  می خواهد  حکومت  از  جمهوری 
ورنه  کارگیرد،  الزم  دقت  از  افغانستان  در  ثبات  و 
پدیدۀ جدید به نام گروه دولت اسالمی بی ثباتی در 

افغانستان را بیشتر خواهد ساخت.
او گفت: »تغییرات تکتیکی در کشور همسایۀ ما برای 
تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان کافی نیست، 
صلح و ثبات پایدار به تغییر استراتیژیک نیازمند است؛ 

از این لحاظ تغییر تکتیکی که جغرافیایی جنگ را در 
افغانستان بجای دیگری منتقل بسازد، این نه صلح در 

افغانستان را تامین خواهد کرد و نه ثبات پایدار را.«
این  به  هرگاه  که  کرد  تاکید  همچنان  قانونی  آقای 
مساله توجه درست نشود، جنگ از سرحدات کشور 
به خانه و کوچه های مردم افغانستان گسترش خواهد 

یافت.
سلسله  ادامه  از  قانونی  آقای  صلح  مساله  کنار  در 
قتل های زنجیره یی شخصیت های سیاسی و مجاهدین 
در  تا  خواست  حکومت  از  و  کرد  نگرانی  ابراز 

بازداشت عاملین این ترورها توجه جدی نماید.
این درحالی است که روز پنجشنبه، عطا محمد نور 
سرپرست والیت بلخ و از اعضای برجستۀ جمعیت 
سالروز شهادت  از  گرامی داشت  مراسم  در  اسالمی، 
استاد مزاری در بلخ گفت که صلح خواست و نیاز 
جدی مردم است، اما زمانی پذیرفتنی است که مردم 
از تمامی زوایای آن آگاه باشند و روند مذاکرات در 
مشوره با مردم افغانستان صورت گیرد. او گفت که 
به هدف  بسته و  در غیر آن صلح در پشت درهای 

معاملۀ سیاسی، هرگز پذیرفتنی نیست.

تنها با اصالح نظام انتخاباتی...
و  هستیم  خبر  با  مردم  نگرانی های  و  مشکالت  از  کامل 
تالش مان این خواهد بود که به اولویت ها به شمول تأمین 
صلح و ثبات و ایجاد یک نظام قابل قبول برای مردم توجه 

نماییم. 
رییس اجرایی حکومت گفت که پس از این به کسی اجازه 
را دگرگون  افغانستان  پیشرفت  روند  تا  نخواهد شد  داده 

سازد.
در این مراسم، حامد کرزی رییس جمهور سابق، مردم را 
تشویق کرد که از رهبران و برنامه های حکومت وحدت 

ملی حمایت نمایند.
آقای کرزی گفت، ناامنی در افغانستان ریشۀ خارجی داشته 
و نیاز است برای نجات از آن از رهبران حکومت حمایت 
صورت گیرد تا آنان با عملی کردن برنامه های شان به مردم 

خدمت نمایند.

ناامنی،  افغانستان  در  که  کرد  اضافه  کرزی همچنان  آقای 
نامعلوم  و  بیگانه  بی نظمی ها دست های  ایجاد  و  اختطاف 

وجود دارد.
حکومت  از  حمایت  به  را  مردم  حالی  در  کرزی  حامد 
از  اجرایی،  رییس  عبداهلل  داکتر  اخیراً  که  می کند  تشویق 
به  که  بگذارد  را  آنان  تا  خواست  سابق  جمهور  رییس 

کارهای شان برسند.

هشدار از تأخیر در آغاز اصالحات...
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز گفته است که 
کمیسیون انتخاباتی به زودی تشکیل خواهد شد تا اصالحاتی 
می گویند  کمیشنران  اما  آورد.  به وجود  انتخاباتی  امور  در  را 

برکناری آنها مانع قانونی دارد.
اما جانداد سپین غر، عضو دیگر »اکسین« گفت رییس جمهور 
می تواند با یک فرمان تقنینی کمیشنرها را برکنار کند: »از نظر 
قانونی هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد. مشروط بر این 
که سیاست مداران اراده قاطعی برای اصالحات داشته باشند 

ولی از نظر قانونی مانعی وجود ندارد.«
که  وجودی  با  می گویند  انتخاباتی  نهادهای  حال،  همین  در 
کمیسیون  تشکیل  سر  بر  اجراییه  رییس  و  جمهور  رییس 
اصالحات انتخاباتی توافق نظر دارند ولی هنوز الیحه وظایف 
این کمیسیون مشخص نیست. سپین غر گفت در صورتی که 
بحران  نیاید،  میان  به  انتخاباتی  کمیسیون های  در  اصالحات 

ناشی از انتخاباتی 201٤ در افغانستان تکرار خواهد شد.
اعتمادِ صدمه دیده

انتخابات  به دلیل تقلب گسترده در  انتخاباتی گفتند  نهادهای 
خصوص  به  انتخاباتی  کمیسیون های  اعتبار   201٤ سال 
مسووالن این کمیسیون نزد مردم به شدت صدمه دیده است 
های  کمیسیون  کنونی  تشکیل  با  پارلمانی  انتخابات  اگر  و 
پایین خواهد  مشارکت  میزان  احتماالً  برگزار شود،  انتخاباتی 

آمد.
گفت:  کنفرانس  این  در  »اکسین«  عضو  یک  سیرن  روشن 
»شبکه اکسین به این باور است که تاخیر بیشتر در آغاز روند 
اصالحات می تواند مردم را بیشتر از پیش به روند انتخابات و 
دموکراسی نوپا در کشور بی باور ساخته و سطح اشتراک آن      ها 

را در انتخابات آینده کاهش دهد.«
را  نظرسنجی  یک  اخیراً  انترنشنل«  »دموکراسی  موسسه 
اشتراک  درصد   92 آن،  براساس  که  داد  انجام  افغانستان  در 
کنندگان نظرسنجی گفته اند که اصالحات انتخاباتی باید پیش 

از برگزاری انتخابات پارلمانی تحقق یابد.

دلـواپسی هـای صلـح
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ستاره پیشین خط حمله تیم فوتبال اتلتیکومادرید به دوران بازیگری 
خود در رده ملی پایان داد.

دیه گو فورالن به دوران بازیگری خود در تیم ملی اروگوئه پایان داد 
و تأکید کرد که این کار را به موقع انجام داده است.

فورالن ٣5 ساله که با 112 بازی برای تیم ملی یروگوئه و به ثمر 
رساندن ٣6 گل، باسابقه ترین و دومین گلزن برتر تاریخ این کشور 
ملت های  جام  قهرمان  یروگوئه   همراه  به  پیش  سال  چهار  است، 
افتخار  آمریکای جنوبی موسوم به کوپا آمه ریکا شد که بزرگترین 

دوران بازیگری اش محسوب می شود.

سابقه  می کند،  بازی  جاپان  اوزاکای  سرزو  تیم  برای  اکنون  که  او 
حضور در سه جام جهانی را دارد، از جمله جام جهانی 2010 که 
در آن به تیمش برای کسب عنوان چهارمی کمک کرد و در پایان 

رقابت ها به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت معرفی شد.
ملی  تیم  با  خداحافظی  که  گفت  خبری  کنفرانس  یک  در  فورالن 
به  کرده  ایجاد  عزادار  فرد  یک  مانند حس  حسی  او  در  یروگوئه 
خصوص که تیم ملی کشورش امسال در رقابت های کوپا آمه ریکا 
حضور پیدا خواهد کرد و خبری از او در ترکیب آبی پوشان نخواهد 

بود.
او گفت: تیم ملی برای مدتی طوالنی بخش بزرگی از زندگی من 
کوپا  که  زمانی  به خصوص  تنگ خواهد شد  آن  برای  دلم  و  بود 
آمه ریکا آغاز شود و من در این تورنمنت  حضور نخواهم داشت. در 
حال حاضر احساس می کنم عزادارم اما وقتش بود که این تصمیم 
را بگیرم. این تصمیمی یک شبه نبوده و من می دیدم که بعد از جام 

جهانی برزیل چگونه اوضاع در حال تغییر بود.
ملی  تیم  رگ های  به  ورود  حال  در  جدید  خونی  افزود:  فورالن 
است. فوتبال منتظر کسی نمی ماند. من همچنان با عشق، بازی های 
تیم ملی یروگوئه را از تلویزیون تماشا خواهم کرد و به فعالیتم در 
رده باشگاهی ادامه می دهم. من فوتبال را دوست دارم و هنوز روی 
آغاز  جاپان  در  اوزاکا  سرزو  همراه  به  را  فصل جدید  هستم.  فرم 
کرده ام. من حاال ٣5 ساله ام و با اینکه روزهای خوشی را در تیم ملی 
یروگوئه تجربه کرده ام احساس می کنم که وقتش بود کنار بکشم تا 

فرصت ابراز وجود برای بازیکنان جوانتر ایجاد شود.

مدافع برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن از آقای خاص به خاطر اظهاراتش 
انتقاد کرد.

با  تیمش  مصاف  درباره  مورینیو  ژوزه  اخیر  اظهارات  سیلوا  تیاگو 
پاری سن ژرمن در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا را نشانه ای 
فرانسه  لوشامپیونه  گذشته  فصل  قهرمان  به  خاص  آقای  بی احترامی  از 

دانست.
از  برگشت  دور  در  و چلسی  تیمش  از خانه  بازی خارج   در  که  سیلوا 
وقت های  در  خود  اشتباه  اروپا،  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله 
اضافه بازی برای تقدیم یک پنالتی به چلسی را با زدن گل دوم پاریسی ها 
جبران کرد و مسبب صعود آنها به مرحله یک چهارم نهایی شد، به مورینیو 
به خاطر اظهارات اخیرش کنایه زد. مورینیو پس از اعالم نتایج قرعه کشی 
بازی های مرحله یک هشتم نهایی گفته بود که از روبه رو شدن شاگردان با 

پاری سن ژرمن راضی است.
سیلوا در گفت و گو با شبکه RMC اظهار داشت: این پیروزی برای ما 
مانند یک انتقام گیری نبود هرچند چلسی برای ما آن احترامی که می بایست 
 PSG را قائل نبود به خصوص مورینیو. او گفته بود از اینکه تیمش با
روبه رو شده خوشحال است چون پاریس به لندن نزدیک است و هواداران 
به آسانی می توانند در بازی رفت برای تشویق چلسی به فرانسه سفر کنند. 

من اما فکر نمی کنم که این دلیل واقعی خوشحالی مورینیو از قرعه تیمش 
بوده باشد. او آن جمله را گفت چون تیمش فصل گذشته ما را شکست 

داده بود.
لیگ  نهایی  چهارم  یک  مرحله  در  خود  بعدی  حریف  پاری سن ژرمن 
قهرمانان اروپا را با قرعه کشی که جمعه هفته آینده در مقر یوفا در شهر 

نیون سوئیس برگزار می شود، خواهد شناخت.

ایوان راکیتیچ، هافبک بارسلونا عنوان کرد که رئال مادرید در حال حاضر 
در بحران قرارد ارد و بارسلونا، بهترین تیم فعلي جهان است.

رئال پس از اینکه در نیم فصل اول، 22 پیروزی پیاپی کسب کرد، در نیم 
از دست داد که در  امتیاز  بازی،  فصل دوم دچار افت شد و در چندین 
نهایت، برتری ٤ امتیازی نسبت به بارسا را از دست داد و در حال حاضر با 

یک امتیاز اختالف نسبت به حریف خود، در رده ی دوم قرار گرفته است.
درباره عملکرد  ندارم  بگویم که دوست  ابتدا  باره گفت:  این  در  راکیتیچ 
کنیم.  ایجاد  آنها  در  تغییری  نمی توانیم  ما  زیرا  کنم  تیم ها صحبت  دیگر 
تنها می خواهیم برای بازی های خودمان آماده شویم، می خواهیم همه ی 
نتایج  وقتی  مشخصا،  ولی  بگذاریم  سر  پشت  پیروزی  با  را  بازی هایمان 
نباشد، سوال ها شروع می شود. در همه ی بخش های فصل هر  خوب 
چیزی ممکن است رخ دهد. به نظر من، رئال تغییری نکرده است. آنها 
بدتر یا بهتر از اوایل فصل نیستند. شاید آنها باید تغییراتی در سیستمشان 
ایجاد کنند ولی برای رسیدن به اهدافشان تالش خواهند کرد و برای همین 
است که دوست دارم به تیم خودمان فکر کنم. ما در حال حاضر بهترین 
تیم جهان هستیم و یک فشار مثبت روی ما قرار خواهد گرفت. ما برای 
بهترین بودن، تالش می کنیم و زندگی می کنیم و همیشه دوست دارم در 

حال زندگی کنم.«
موضوع  این  اگر  باشم،  نشین  نیمکت  ندارم  دوست  داد:«  ادامه  راکیتیچ 
را دوست داشتم، فوتبالم عوض می شد. با این حال، مربی تصمیمات را 

می گیرد و من هم باید قبول کنم.

نایب رییس فیفا اعالم کرد با شرایط کنونی برگزاری جام جهانی بعدی در روسیه چالش 
بسیار بزرگی است.

جفری وب در کمیته ضد نژادپرستی و تبعیض نژادی نیز صاحب کرسی است. او که در 
فیالدلفیا به سر می برد اعالم کرده است، روسیه با شرایط کنونی با چالش بسیار بزرگی برای 

برگزاری جام جهانی 201٨ رو به رو خواهد بود.
اکنون چهار سال از اعطای میزبانی جام جهانی به روسیه می گذرد. تماشاگران فوتبال این 
نژادی هستند،  تبعیض  از  پر  دادن شعارهایی که  نژادپرستانه و سر  توهین های  کشور در 
اروپایی در روسیه جنجال های  برگزاری رقابت های  تاریخ  دارند. در  بسیار بدی  پیشینه 

زیادی مرتبط با توهین های نژادپرستانه رخ داده است.
در سال 2012 و در جریان رویارویی دو تیم لوکوموتیو مسکو و آنژی ماخاچ کاال، هواداران 
لوکوموتیو به سمت کریستوفر سامبا، مدافع آنژی موز پرتاب کردند. یک سال بعد و زمانی 
که منچسترسیتی به روسیه سفر کرده بود، یحیی توره، هافبک ساحل عاجی این تیم نیز با 

شعارهای نژادپرستانه هواداران زسکا مسکو مورد حمله قرار گرفت.
اکتبر گذشته بود که هالک، بازیکن برزیلی زنیت سنت پترزبورگ هم هدف شعارهای نژاد 
پرستانه قرار گرفت. هواداران اسپارتاک مسکو در طول دیدار، صدای میمون درمی آوردند. 
هالک چندی بعد و در گفت و گویی اعالم کرده بود داور مسابقه نیز در یک دیدار به او 
توهین نژادپرستانه کرده است اما اتحادیه فوتبال روسیه چندی بعد تاکید کرد آن داور بی 

گناه است.
اکنون گزارشی با عنوان »زمان عمل فرا رسیده« منتشر شد که در آن 200 پرونده توهین 
نژادی بین ماه می 2012 و ماه می 201٤ در آن آورده شده است. مساله یی که سپ بالتر، 

رییس فیفا از تعداد باالی آن ابراز نگرانی کرده است.
رفتارهای  تا  دهد  ترتیب  آموزشی  های  برنامه  که  است  این  فیفا  رسالت  کرده  اعالم  وب 
نژادپرستانه هواداران روس تا پیش از آغاز جام جهانی بعدی در این کشور تغییر کند. وی 
در این زمینه گفت: از جنبه های آموزشی باید کارهای زیادی در روسیه انجام شود. ویتالی 
موتکو، رییس فدراسیون فوتبال روسیه که عضو کمیته اجرایی فیفا نیز هست نیز در این 
زمینه موافقت خود را اعالم کرده است. بر این باور هستم که اکنون زمان آن رسیده تا برنامه 
های آموزشی در جهت کاستن از رفتارهای نژادپرستانه انجام گیرند. در این راه، از تمام 
کسانی که با ما در کمیته ضد نژادپرستی کار می کنند نیز استفاده خواهیم کرد. آنها نیز در 
کنار روس ها خواهند بود تا این برنامه ها در این کشور اجرایی شوند. فکر می کنم زمان 
مناسبی است و می توان طی سه سال آینده کارهای مهمی انجام داد. مجبور به انجام این کار 

هستیم. نمی توانیم با شرایط کنونی حاکم بر فوتبال این کشور جام جهانی را برگزار کنیم.
وب که اکنون به عنوان رییس فدراسیون کونکاکاف نیز انجام وظیفه می کند و فوتبال شمال 
و مرکز آمریکا و همچنین حوزه دریای کارائیب را دنبال می کند، تاکید کرده حوزه ای که او 
در آن مشغول به فعالیت است می تواند به عنوان یک الگو برای سایر مناطق در جهت پاک 

کردن نژادپرستی از فوتبال به شمار بیاید.
وی در این زمینه عنوان کرد: ما از نقطه نظر فوتبالی در یک منطقه بسیار خوب قرار داریم. 
در منطقه ما بی احترامی های نژادپرستی به اندازه سایر منطقه ها نیستند. بر این باور هستم که 
می توانیم تاثیر باالیی در این زمینه داشته باشیم. تاریخچه کارهایی که ما در این منطقه انجام 
داده ایم می تواند الگویی برای سایرین باشد. آنها می توانند چیزهای زیادی بیاموزند. وقتی 
شما به برنامه هایی که در آمریکا برگزار می شود نگاه می کنید و به شکل حضور قهرمانان 
ورزشی در آنها در اجتماع را تماشا می کنید. باید کاری کنیم که همه مردم آن را درک کنند. 

همه باید بدانند انسان یکی است و تنوع نژادی نیز چیز بدی نیست.

چالش بزرگ روسیه

 در برگزاری جام جهانی 2018

ورزش

ورزش

ورزش

فورالن پس از خداحافظی از تیم ملی اروگوئه:

 عـزادار شـده ام

تیاگو سیلوا: 

مورینیو به پاری سن ژرمن بی احترامی کرد

راکیتیچ:

 رئال باید تغییراتی در سیستمش ایجاد کند
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                         روح اهلل بهزاد

به گونۀ  افغانستان  در  فیسبوک  از  استفاده  اخیر  سال های  در 
این شبکه جوانان  کاربران  اکثر  و  یافته  افزایش  چشم گیری 
می باشند. مارک زکر برگ بنیان گذار فیسبوک، این شبکه را 
به هدف برداشتِن حصارها، فاصله ها و ایجاد فضای صادقانه 
و آزاد ساخته است؛ اما، کاربران فیسبوک در افغانستان پیش 
تنها برای گذاشتن عکس و نوارهای  از این، این دریچه را 
شاعران،  بیشتر  امروزه  که  می کردند  استفاده  تصویری 
نماینده گان  و  سیاست مداران  حتا  ژورنالیستان  نویسنده گان، 
مردم با استفاده از فیسبوک، اطالع رسانی کرده و یادداشت ها 
و تولیدات تازۀ ادبی- فرهنگی خود را به مخاطبان شان در 

این فضا شریک می سازند.
این نوع استفاده از شبکه های اجتماعی به ویژه فیسبوک در 
افغانستان، این شبکه را به بازار گرم اطالع رسانی تبدیل کرده 
و مردم بیشترینه اطالعات شان را از این مجرا، به هم دیگر 

می رسانند.
بر بنیاد آماری که پیش از این به نشر رسیده، فیسبوک بیش از 
یک میلیون کاربر در افغانستان دارد و این در حالی  است که 
در 25 والیت افغانستان شش میلیون نفر به انترنت دسترسی 

دارند.
استفاده از رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک در انتخابات 
داشت.  نامزدان  پیکارهای  در  مالحظه  یی  قابل  نقش   201٤
رأی  به  ترغیب  دریچه،  این  از  را  مردم  انتخابات،  نامزدان 

دادن کنند.
خبرساختن  با  منظور  به  افغانستان،  در  فیسبوک  کاربران 
و  فرهنگی  گردهمایی های  در   شرکت  برای  شهروندان 

سیاسی از فیسبوک استفاده می کنند. 
اداری،  فساد  علیه  مبارزه  در  طریق  این  از  همچنان،  آنان 

بی عدالتی و ناهنجاری های اجتماعی سهم گرفته اند. 
این  از  می گویند،  اجتماعی  رسانه های  کاربران  از  بسیاری 
طریق مردم  می توانند، با نویسنده گان، شاعران و خبرنگاران 
در داخل و خارج کشور ارتباط برقرار کنند و سطح فکری 

خود را بلند ببرند.
به  اجتماعی  شبکه های  از  بهینه  استفادۀ  موردِ  تازه ترین  در 
ویژه فیسبوک، کمک به آسیب دیده گان برفکوچ ها در والیات 

کشور به ویژه در والیت پنجشیر بود. 
فعاالن مدنی با استفاده از این فضا، کمک ها و همیاری های 
خود را هم آهنگ کردند، در گوشه هایی از شهر کابل صندوق 
طریق  از  و  گذاشتند  دیده گان  آسیب  به  کمک  جمع آوری 
نیازمندان  به  تا  کردند،  اطالع رسانی  اجتماعی  شبکه های 
کمک شود. حتا برنامۀ فروش کتاب و اختصاص دادن هزینۀ 
آن به نیازمندان برف کوچ ها را از همین طریق هم آهنگ و 

برنامه ریزی کردند.
اما، این که از فیسبوک به گونۀ درست در افغانستان استفاده 

پاسخ  ا ست که من در جستجوی  یا خیر؟ پرسشی  می شود 
به آن هستم. 

از  یکی  و  »نی«  رسانه یی  نهاد  در  آموزگار  محمدی  عمر 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  اجتماعی  شبکه های  فعاالن 
قسمی که پیداست، انسان ها نیاز به اطالعات دارند و برای 
اتفاقات  و  جریان ها  از  آگاهی  و  اطالعات  دست آوردن  به 
ماحول شان به هر وسیلۀ ارتباطی متوسل می شوند. از این رو 
فیسبوک یکی از معروف ترین وسیله یی ست که من به هدف 
اخذ و ارایۀ اطالعات، تأمین ارتباطات رسمی، ارتباطات غیر 

رسمی وسرگرمی از این صفحه استفاده می کنم.
فیسبوک  در  دوستانش  بیشترین  که  می گوید  محمدی  آقای 
روزنامه نگاران و نویسنده گان است و به همین خاطر بیشتر 

نوشته ها )متن های خبری( را توأم با تصویر نشر می کنند.
پیش نهاد  اجتماعی  شبکه های  کاربران  به  محمدی  آقای 
رسانه های  از  ارزش ها،  و  اصول  نظرداشت  در  با  تا  می کند 
اجتماعی استفاده کنند، تا باشد که استفادۀ خوب و بجا کرده 

و در جهت روشن گری مردم کمکی کرده باشند.
به باور محمدی بهتر است به صورت روشمند و هنگام نیاز 
نه به صورت عادتی که به ضیاع  از فیسبوک استفاده شود؛ 

وقت و مرگ ارزش ها بیانجامد.
از سوی دیگر، تمیم حمید خبرنگار و شاعر  جوان که همواره 
فعالیت های خبرنگاری و ادبی خود را از طریق فیسبوک به 
مخاطبانش می رساند، می گوید که او از سال 2009 بدین سو، 

از شبکۀ اجتماعی فسبوک کار می گیرد.
خبرنگاری،  فعالیت های  به  پرداختن  می افزاید:  حمید  تمیم 
ادبی و سینمایی، اهداف اساسی مرا در استفاده از این شبکه، 
می سازد. در پهلوی آن، از این طریق، با دوستان و همکارانم 

در داخل و بیرون از افغانستان به تماس می باشم.
فسبوک،  در  مرا  دوستان  بیشتر  می گوید:  خبرنگار  این 
هم  یا  و  سینماگران  نویسنده گان،  شاعران،  خبرنگاران، 
مخاطبان این بخش ها، می سازند و هر گروه از این بخش ها، 
مطالب مورد نظر خودشان را می پسندند؛ اما در ُکل، عکس ها، 

بیشتر از هرچیز دیگر، در این شبکه مخاطب دارد.
آقای حمید به این باور است: در افغانستان، مثل همه چیزهای 
دیگر، از فیسبوک هم استفادۀ موثری صورت نگرفته و به 
ما گواه هرج و مرج  تا چندین سال دیگر هم،   یقین که 

کنونی خواهیم بود که در این شبکه برپاست.
او خاطر نشان می کند: »بیشتر کاربران شبکه های اجتماعی، 
خودشان هم نمی دانند که برای چه در آن جا حضور دارند؛ 
یعنی از روی تقلید و هم چشمی با اطرافیان شان، مشمول 
دل  هم،  زود  خیلی  همین رو،  از  می شوند.  شبکه ها  این 

می کنند و می روند پی کار خویش.«
جدی  را  شبکه  این  فیسبوک،  کاربران  از  بسیاری 
نمی گیرند. درحالی که هر »پسند«، »دیدگاه« و پیامی که در 
فیسبوک می گذاریم، نشان گر توانایی، ظرفیت و نوع فکر 

و ایدیولوژی مان می باشد. 
با وجود این هر روز برگه ها و چهره های تازه به این شبکه ها 

می آیند و در تالش اند تا از سهولت های آن استفاده ببرند.

هشدار از تأخیر در آغاز اصالحات چرا باید فیسبوک را جدی بگیریم؟!

در کمیسیون  های انتخاباتی

حکومت  اگر  که  می گوید  انتخاباتی  نهادهای  شبکۀ 
ندهد،  تشکیل  را  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون 
بار دیگر وارد بحران سیاسی خواهد شد. به  افغانستان 
تشکیل  با  پارلمانی  انتخابات  برگزاری  نهاد،  این  گفتۀ 

کنونی کمیسیون انتخابات »ناممکن« است.
در  که  است  انتخاباتی  نهاد   15٣ از  متشکل  »اکسین« 
نهادها  این  می کنند.  فعالیت  انتخاباتی  مسایل  راستای 
باید  قانون  براساس  که  پارلمانی  انتخابات  مورد  در 
نهادها  این  نگرانند.  شدت  به  شود،  برگزار  آینده  سال 
تاکید می کنند با آوردن اصالحات انتخاباتی، باید از یک 

انتخابات »بدنام و ناکام« دیگر جلوگیری شود.
رییس جمهور غنی و داکتر عبداهلل در توافقنامه سیاسی 
انتخاباتی  به آوردن اصالحات در کمیسیون های  متعهد 
حکومت  تشکیل  از  ماه  شش  گذشت  با  اما  اند.  شده 

وحدت ملی، از این اصالحات خبری نیست.
اقدام  هرگونه  اند  گفته  انتخابات  کمیسیون  مسووالن 
قانون  زیرا  بود  خواهد  غیرقانونی  آن ها  برکناری  برای 
به آن ها اجازه می دهد که تا پنج سال دیگر نیز در این 
می گویند  انتخاباتی  نهادهای  ولی  بمانند.  باقی  پست ها 
رییس جمهور می تواند با یک فرمان تقنینی کمیشنرهای 

کمیسیون انتخابات را برکنار کند.
 21( پنجشنبه  روز  »اکسین«  عضو  یک  سعادت  صغرا 
حوت/ 12 مارچ( در کنفرانسی که در کابل برگزار شده 
»یکی  گفت:  انتخابات  در  اصالحات  به  رابطه  در  بود، 
بی باور شده  بسیار  مردم  که  است  کمیسیون  تشکیالت 
اکثر  ایم که  ما داشتیم دریافته  اند. طی سروی هایی که 
مردم  هستند.  کمیسیون ها  در  افراد  تغییر  مردم خواهان 
بیاید  کمیسیون ها  در  تغییرات  اگر  که  اند  باور  این  به 

می توانند به انتخابات باور داشته باشند.«
از  افغانستان  انتخابات  به  کننده  کمک  نهادهای 
صورتی  در  اند،  گفته  اروپا  اتحادیه  مسووالن  جمله 
کننده ها  کمک  نشوند،  اصالح  انتخاباتی  کمیسیون های 

برگزاری انتخابات پارلمانی را تمویل نخواهند کرد.
موانع قانونی...                               ادامه صفحه 6

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
شماره موقعیت اعالن در روزنامه
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در افغانستان، مثل همه  چيزهای ديگر، از 
فيسبوک هم استفادة موثری صورت نگرفته 

و به  يقين كه تا چندين سال ديگر هم، ما 
گواه هرج و مرج كنونی خواهيم بود كه در اين 

شبکه برپاست.
بيشتر كاربران شبکه های اجتماعی، خودشان 

هم نمی دانند كه برای چه در آن جا حضور 
دارند؛ يعنی از روی تقليد و هم چشمی با 

اطرافيان شان، مشمول اين شبکه ها می شوند. 
از همين رو، خيلی زود هم، دل می كنند و 

می روند پی كار خويش.
بسياری از كاربران فيسبوک، اين شبکه 
را جدی نمی گيرند. درحالی كه هر "پسند"، 

"ديدگاه" و پيامی كه در فيسبوک می گذاريم، 
نشان گر توانايی، ظرفيت و نوع فکر و 

ايديولوژی مان می باشد


