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ضرورت ما به دیگران کمتر

رییس مجلس به غنی و عبداهلل:

وقتکشی
نکنید

از ضرورت دیگران به ما نیست

مشاور ریاست اجرایی:

KU

منتظر ارگ
هستیم

مشاور ریاست اجرایی:

هر چه عاجلتر باید کابینه تکمیل شود و نهادها و ادارات دولتی از بیسرنوشتی
و سرپرستی بیرون شوند .مشکالت مردم رو به افزایش است و ادارات دولتی هم
تحرک الزم ندارد؛ بنا ً ضروری است تا به این مشکالت رسیدهگی شود صفحه 6

در برگ ها

AC

 24حوت؛ روزی به وسعت تاریخ

جملۀ کوتاهی از استاد ربانی شهید ،همواره در گوشم زمزمه
داشت؛ اما به عمق آن نمیرسیدم تا اینکه جان سخن در کورۀ
تجربۀ سیزده سالۀ حضور جهان در افغانستان گداخته شد و
ماندگار گردید « .ما به ماهیگیر نیاز نداریم ،بلکه به چنگک و
آموزش ماهیگیری نیازمندیم تا خود ماهی بگیریم».
با نگاهی سیزده سال گذشته و حاالت نو پیش رو ،دقیق ًا در همین
راستا است که افغانستان باید از پیلهیی خود بیرون شود تا بتواند
با بالهای خود پرواز نماید نه اینکه از پیلهاش بیرونش کنند و
نتواند پرواز نماید .فقط تالش خودماست که بالهای مان را آمادۀ
پرواز میسازد و تقالی خودماست که از درد و رنج تاریخی و
از دست نگریها رهایمان میسازد .ازاینروست که فرصتها
برای تمرین پرواز و آمادهگی پرواز استفاده گردد نه برای ماندن
که این ماندنها عاریتی اند و کشنده....
ادامه صفحه 6

گفتوگوی ماندگار با الحاج نثاراحمد فیضی غوریانی ،نمایندۀ مردم هرات در پارلمان

در قیام بیستوچهارحوت  ،1357هزاران هراتی
شرکت کردند و تعداد کثیری جام شهادت نوشیدند.
از بطن همین قیام مردمی ،بعدا ً جریانهای آزادیخواه
و ضد دیکتاتوری شکل گرفت .در آنروز مردم هرات
با یک انگیزۀ واحد وارد خیابانها شدند .انگیزۀ
آنها دفاع از حق و عدالت بود ،دفاع از ارزشهای
دینی و ملی بود ،مردم هرات نمیخواستند که
آمیز آنها چنان با خشونت پاسخ
تظاهرات مسالمت ِ
داده شود ،ولی چنین شد و زمامداران با تفنگ و
توپ به استقبال مردم شتافتند و هرات را به حمام
خون تبدیل کردند.
صفحه 6

سفر غنی به ریاض

اهمکاریها منجر به رشد و شکوفایی کشورهای منطقه میشود.

سخنگوی ریاستجمهوری افغانستان روز گذشته از
سومین سفر اشرفغنی به عربستان سعودی در حالی
خبر داده که هفته آینده رییس جمهور و رییس اجرایی
به امریکا سفر خواهند کرد.
اجمل عابدی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان
اعالم کرد که محمد اشرفغنی رییسجمهور کشور
در سومین سفرش به عربستان سعودی پس از ایجاد
حکومت وحدت ملی دیروز عازم این کشور شد.
پیش از این نیز رییسجمهور برای ادای مراسم حج
عمره و دیدار با مقامهای...
ادامه صفحه 6

منطقه میشود.
عبداهلل عبداهلل از اهدای بورسیههای تحصیلی هند
به دانشجویان افغانستانی قدردانی کرده و تصریح
کرد :بورسیههای تحصیلی هند ،روابط دوستانه و
تاریخی مردم دو کشور را گسترش داده و در راستای
سرمایهگذاری انسانی در افغانستان کمک میکند.
حامد انصاری معاون رییسجمهور هند نیز در این
دیدار بر تعهدات دولت دهلینو در قبال افغانستان
تأکید کرده و افزود :از...
ادامه صفحه 6

خواب
سنگی ِن رییس
کمیسیون
ِ
شکایات
انتخابات

اند یشههای
سیا سی
در میان
مسلمانان

عبداهلل در هند:

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفری به
هند در خصوص گسترش روابط دو کشور و مسایل
مختلف منطقهیی با مقامات دهلینو دیدار و گفتوگو
کرد.
عبداهلل عبداهلل رییساجرایی حکومت وحدت
ملی در سفر خود به هند با حامد انصاری معاون
رییسجمهوری این کشور در مورد گسترش روابط
دو کشور به بحث و تبادل نظر پرداخت.
عبداهلل که عصر روز جمعه وارد دهلینو شده در
دیدار با انصاری پایههای روابط افغانستان و هند را
مستحکم دانسته و از سرمایه گذاری و کمکهای این
کشور در عرصه بازسازی افغانستان ابراز امتنان کرد.
وی افزود :هند پنجمین کمک کننده بزرگ در بازسازی
افغانستان است.
رییساجرایی حکومت وحدت ملی ضمن تاکید بر
همکاریهای منطقهیی دو کشور اظهار داشت :این
همکاریها منجر به رشد و شکوفایی کشورهای
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آشنایی با ۱۳
رمان جناییِ
ترسناک
5

انریکه:
نبود ژاوی
حس میشود
7
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سنگین
خواب
ِ

احمــد عمران

غیررسمی مهمتر از
سفر
ِ
سفر رسمی

KU

از دو روز به اینطرف داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجراییِ
دولت وحدت ملی در هند بهسر میبرد تا طی یک سفر
غیررسمی ،نقطۀ اعتماد تازهیی در روابط دو کشور ایجاد
کنـد .اگرچه سفر اخی ِر آقای عبداهلل به هند ،غیررسمی
ِ
وضعیت حساس رابطۀ ما و هند نشان
خوانده شده ،اما
میدهد که این سف ِر غیررسمی با اهمیتتر از هر سفری
در این شب و روز برای افغانستان است .پنهان نیست که
پاکستان در دولت وحدت ملی افغانستان ،دست باالیی
یافته ،تا آنجا که هندوستان را به عقب رانده است.
وارد شد ِن پاکستان به عنوان یک متغی ِر فوقالعاده در روابط
خارجی افغانستان ،هندوستان را شگفتزده و نگران
ساخته است .اشرفغنی احمدزی در چندینسخنرانی
و نشستهایش به گونههایی هشدارهایی را نسبت به
هندوستان وارد کرده است؛ اما هندیها در براب ِر آن
هشدارها برخورد واکنشی نداشته و آن را نادیده گرفتهاند.
ِ
نشست کشورهای جنوب آسیا گرفته تا
داکتر غنی از
ِ
چندین نشست دیگر گفته است که اجازه نمیدهد هیچ
ِ
جنگ نیابتی داشته باشد.
کشوری در افغانستان
اصطالح جنگ نبابتی نخستینبار توسط پرویز مشرف مطرح
ِ
جنگ نیابتی در
شد .او گفته بود که هندیها در افغانستان
براب ِر مناف ِع پاکستان راه انداختهاند .اما هیچگاه هندیها در
چنین سطحی ،چنین برداشتی را مطرح نکردهاند .بنابراین
هر باری که داکتر غنی گفته است به هیچ کشوری اجازه
نمیدهد که جنگ نیابتی را در افغانستان راهاندازی کند،
بدون شک هدفش هندوستان بوده و این را در مطابقت با
ِ
حرف پاکستانیها ابراز کرده است .از اینرو ،داکتر غنی هم
ِ
ِ
سیاست اعالنیاش ،بهشدت
سیاست اعمالی و هم در
در
جانب پاکستان را گرفته است.
افغانستانی با یکچنین سیاست خارجی ،حاال به صوبۀ
ِ
ایالت پاکستان که از پارلمان و
پنج ِم پاکستان یا به یک
ِ
قدرت فدرالی برخوردار است ،شباهت پیدا کرده است.
مردم افغانستان درک کردهاند که این سیاست در نهایت
به معنای تسلیم کرد ِن کشور به پاکستان است و مدیریت
پاکستان را در افغانستان به دنبال میآورد؛ سیاستی که از
مدتها به اینطرف پیشبینی میشد و نسبت به آن در
روزنامۀ ماندگار هشدار داده شده بود.
به هر صورت ،حاال دولت وحدت ملی بهخصوص حلقۀ
ریاستجمهوری مایل به کنار آمدن با پاکستان است و
هندیها به عنوان دوستا ِن افغانستان از این وضع ناراضاند.
ِ
اهمیت دوستی
داکتر عبداهلل به عنوان سیاستمداری که
هند به افغانستان را درک میکند و این را هم میداند که
افغانستان با سیاست عدمِ توازن در روابط خارجی ،به دامِ
کشور خاصی میافتدـ باید هرچه جدیتر به هندیها
اطمینان بدهد که سیاست کنونیِ آقای غنی ،یک سیاست
مقطعی و گذرا میتواند باشد و افغانستان در همۀ زمینهها
به کمکهای کشور هند و دیگر کشورهای دوست نیازمند
است .البته هندیها هم در این سف ِر آقای عبداهلل سعی دارند
که رابطه میان کابل و دهلی را مستحکم نشان دهند؛ اما در
واقع اگر حرکتهایی در جهت ترمی ِم رابطۀ افغانستان و
ِ
حرکت
هندوستان برداشته نشود ،این رابطه میتواند با چند
دیگ ِر آقای غنی کام ً
ال متزلزل شود .از اینرو ،انتظار این
است که داکتر عبداهلل به عنوان نمایندۀ یک کشور مستقل
در این سف ِر ولو غیررسمی ،با تأکید بر استقالل سیاست
خارجی افغانستان ،به هندیها این اطمینان را بدهد که
ِ
سیاست متوازن در سطح کشورهای
بهزودی افغانستان به
رقیب برمیگردد و رابطه میان کابل و دهلی نیز مثلِ گذشته
میشود.
مسلم ًا مصلحت افغانستان ،حفظِ
ِ
سیاست متوازنِ
ِ
ِ
ثبات
رعایت این اصل ،آرامش و
خارجیست و بدون
پایدار تحقق نمییابد.

رییس کمیسیون
ِ
شکایات انتخابات

AC

کسی نیست عبدالستار سعادت رییس کمیسیون
بهاصطالح مستقلِ شکایات انتخاباتی را از
خواب بیـدار کند و برایش بگوید :برادر از
خواب برخیز که صبح شده است!
آقای سعادت که هنوز در خواب زمستانی
بهسر میبرد ،با سخنا ِن غیرمسووالنه میخواهد
ج ِو موجود در رابطه به اصالح نظام انتخاباتیِ
کشور را به نف ِع خود و متقلبا ِن کمیسیونهای
انتخاباتی مصادره کند .آقای سعادت که گویا با
ِ
اصطالحات حقوقی هم آشناییهایی دارد و گاه
در سخنرانیها و صحبتهای خود ،از این مخزن
اعتبارسازی میکند ،فراموش کرده که یکی از
بندهای اصلیِ توافقنامۀ سیاسی که منجر به
ایجاد دولت وحدت ملی در افغانستان شد ،ایجاد
کمیسیونی برای وارد کرد ِن اصالحات در نظام
انتخاباتی کشور است .آقای سعادت فراموش
کرده است که انتخابات ریاستجمهوری سال
 ،1393با بحران خطرناکی روبهرو شد که
ِ
بزرگ داخلی منجر
نزدیک بود به یک تنش
شود .آقای سعادت فراموش کرده است که
دولت فعلی ،دولتی برآمده از صندوقهای رای
نیست که بتوان برایش از درون قانون اساسی
ِ
مدرک قانونی فراهم کرد .آقای
کشور ،سند و
سعادت فراموش کرده است که انتخابات سال
 1393به یُمن بازیهای خطرناک کمیسیونهای
انتخاباتی با آرای مردم ،به بنبست کشیده شد
و به دنبال رایزنیها و گفتوگوهای فراوان با
تیمهای انتخاباتی ،سرانجام دولتی متشکل از دو
تیم انتخاباتی بهوجود آمد.
آقای سعادت تأکید میورزد که ایجاد کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی ،غیرمشروع و غیرقانونی
است و باعث بهوجود آمد ِن بحران در کشور
میشود .مگر بحرانی کالنتر و مهمتر از این
وجود دارد که کمیسیونهای انتخاباتی با وجود
داشتن صالحیتهای الزم قانونی ،نتوانستند
انتخابات را مدیریت کنند و آن را به سمت
بحران و کشمکش سوق دادند .شاید آقای
سعادت و دوستا ِن او در کمیسیونهای انتخاباتی
به این نظر اندر باشند که یک تی ِم مشخص
باعث بهوجود آمدن جنجالهای انتخاباتی شد؛
همان تیمی که فریاد تقلب در انتخابات را بلنـد
کرد و منتظر نشد که نتیجۀ دلخواه ِ کمیسیونهای
انتخاباتی جامۀ عمل بپوشد .اما آقای سعادت
نمیداند و یا تظاهر به ندانستن میکند که در
مورد تقلبهای گسترده و سازمانیافته ،اجما ِع

کلی وجود دارد و منحصر به یک تیم و
هواخواهانش نیست.
نهادهای بینالمللی و ملیِ ناظر بر انتخابات،
همه به گونۀ مستدل و مستند ،همواره از
اصالحات در نظام انتخاباتی افغانستان دفاع
کردهاند و ادامۀ کارِ کمیسیونهای فعلی را با
ترکیب و اعضای موجود ،خطری بهمراتب
بزرگتر برای آیندۀ انتخابات دانستهاند .آیا
سخنان ناظران اتحادیۀ اروپا ،نهادهایی مثل
فیفا و تیفا که بر اساس یافتههای تحقیقیشان
از روند انتخابات افغانستان ،تقلب و جعلکاری
را در انتخابات سال روان مستندسازی کردهاند،
برای کمیسیون شکایات انتخاباتی نمیتواند
رضایتبخش و قابل اعتبار باشد؟ کمیسیون
شکایات انتخاباتی چه برداشتی از وضعیت
در انتخابات ریاستجمهوری دارد که ایجاد
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را به سود
کشور نمیداند؟
مشخص است که آقای سعادت بیشتر از همه
نگران وض ِع خود و رفقایش در کمیسیونهای
انتخاباتی است که با اصالح نظام انتخاباتی،
احتمال افتادن تشت رسواییِ آنها از بام وجود
دارد .آقای سعادت اگر نگران بحران در کشور
میبود و از این ناحیه احساس خطر میکرد،
باید به وظایفش در کمیسیون شکایات در زما ِن
آن و به گونۀ قانونمندانه میپرداخت .اگر
کمیسیون شکایات انتخاباتی واقع ًا کمیسیونی
مستقل و در راستای ایجاد عدالت انتخاباتی
میبود ،بدون شک میلیونها رای تقلبی از چشم
آن پوشیده نمیماند که مستقیم ًا از سوی افراد
ارش ِد کمیسیون انتخابات در جریان انتخابات
سال  1393صورت گرفت.
بحث تقلب در انتخابات سال روان ،یک بحث
زاید و فراقانونی نیست که عدهیی بنا به سلیقۀ
شخصیِ خود آن را مطرح کرده باشند .تقلب و
مهندسی آرا در کمیسیونهای انتخاباتی سبب
شد که آبروی افغانستان در سطح جهانی برباد
رود و انتخابات کشور یکی از بدنامترین و
ِ
انتخابات جهان نام
تاریخ
سیاهترین برگهای
ِ
بگیرد .آقای سعادت چرا از این منظر به قضیه
نگاه نمیکند تا بهتر وضعیت را درک کند؟ آیا
اصالح نظام انتخاباتی که بدون شک برکناری
و محاکمۀ تقلبکاران را هم به دنبال خواهد
داشت ،کشور را به سمت بحران میبرد یا از
بهوجود آمدن بحرانهای تازه در انتخابات

جلوگیری میکند؟
آقای سعادت از آنجایی که نمیخواهد به
واقعیتهای موجود در کشور بیندیشد ،از
سران تقلب و مهندسی آرا حمایت و دفاع
میکند .هیچ جای تردید وجود ندارد و برای
کسی باقی نمانده که انتخابات سال 1393
به وسیلۀ افراد مشخصی در ردههای باالی
کمیسیونهای انتخاباتی به بحران کشیده شد.
حاال وقتی کمیسیون انتخابات بیشتر از 9هزار
ِ
موقت خود را مجرم تشخیص داده ،به
کارمند
هیچوجه به معنای آن نیست که تقلبکاران
اصلی فراموش شوند و همچنان به خواب و
خور و شهوت مشغول باشند .سخنان رییس
اجراییۀ دولت را باید در این خصوص کام ً
ال
ِ
اصالحات
مد نظر داشت که گفت به کمتر از
بنیادی در کمیسیونهای انتخابات ،به هیچ چیزِ
دیگر راضی نمیشود .این سخنِ تنها داکتر
عبداهلل نیست ،بل قاطبۀ مردم افغانستان خواهان
تغییرات در نظام انتخاباتیِ کشور و رسیدهگی به
تقلبهای انتخابات سال  1393استند.
آقای سعادت فکر میکند که شماری از روی
کینه و عداوت ،بحث تغییرات در نظام انتخاباتی
را مطرح کردهاند و میتوان با گفتن حرفهای
غیرمسووالنه و به ظاهر حقوقی ،جلو چنین
اتفاقی را در کشور گرفت .انتخابات به باور
ِ
اساس مردمساالری در کشور است
ما ،پایه و
و اگر با ارزشهای مردمساالری نمیخواهیم
وداع کنیم و به سمت نظامهای خودکامه برویم،
باید به اصالحات در نظام انتخاباتی کشور لبیک
بگوییم .جالب اینجاست که نهادهای ناظر
بر انتخابات یکصدا میگویند در موجودیت
مقامهای فعلی و نظام فعلی انتخابات ،برگزاری
انتخابات سال آیندۀ پارلمانی بیمعناست ،اما
آقای سعادت پافشاری دارد که همچنین باید
در موجودیت همین افراد و نظام انتخاباتی ،به
سمت انتخاباتهای بعدی رفت .اینجاست
که مشخص میشود آقای سعادت از روی
ِ
مسوولیت وطنی و ملی ،از کمیسیونهای
ِ
عقب این
انتخاباتی دفاع نمیکند ،بل در
گفتهها آجندای سیاسیِ مشخص قرار دارد که
میخواهد انتخابات پارلمانی را نیز به سرنوشت
انتخابات ریاستجمهوری دچار کند .البته در
این میان ،مواضع رییسجمهوری چندان روشن
به نظر نمیرسد و فکر میشود که او نیز چندان
با سخنا ِن آقای سعادت مشکل ندارد.
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رییس سیا:

امریکا نمیخواهد
نظام سوریه سقوط کند

در جنگ با داعش با ایران هماهنگی نکردهایم

در این باره به ویژه در زمینه مشارکت دادن گروههای
سیاسی مختلف مصر در روند سیاسی ،گامهای مهمی
برداشته است.
وزیر خارجه امریکا در بخش دیگری از سخنان خود
به مساله عراق و عملیات علیه داعش در این کشور
پرداخته و گفت :ما میدانیم که ایران در عراق فعال
است و فعالیتهای ایران و گروههای شیعه نزدیک
به این کشور در شمال و شرق عراق را زیر نظر
داشته و به خوبی از آنها اطالع داریم .ما در این باره
با نخستوزیر عراق صحبت کردهایم و وی فعالیت
نظامی ایران در عراق را تایید کرده است.
کری ادامه داد :ایران نیز در عراق منافعی دارد و ما
این مساله را درک میکنیم .آنها علیه داعش میجنگند
و ما نیز علیه این گروه هستیم اما هیچگونه هماهنگی
درباره پرونده عراق و مبارزه با داعش میان ایران و
امریکا انجام نشده است .هر کشوری به نحوی علیه
داعش میجنگد.
کری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره وضعیت

KU

وزیر امور خارجه امریکا در حاشیه کنفرانس اقتصادی
شرمالشیخ به بیان دیدگاههای امریکا در خصوص
تحوالت منطقه به ویژه عراق ،فلسطین ،پرونده
هستهای ایران و اوضاع جاری در مصر پرداخت.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی ،جان کری ،در
ابتدا به پرونده هستهیی ایران پرداخت و گفت که
واشنگتن مصرانه به دنبال امضای یک توافق خوب با
ایران است .وی در عین حال تاکید کرد ،در صورتی که
دوطرف به توافقی در این باره دست نیابند واشنگتن به
گزینههای دیگر خود رجوع خواهد کرد.
وزیر خارجه امریکا با اشاره به نامه اخیر نمایندگان
کنگره امریکا به ایران مبنی بر عدم صالحیت
رییسجمهور امریکا برای امضاء توافق هستهای گفت:
کنگره هیچ اختیاری دراین باره ندارد ،این نامه در
روند مذاکرات وارد شده و به همه اطمینان میدهیم که
رئیسجمهوری امریکا اختیارات کامل و قانونی برای
امضا توافقنامه با ایران را دارد.
جان کری در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره
کمکهای اقتصادی و نظامی به مصر نیز گفت :ما از
هرگونه کمکی به مصر به ویژه کمکهای اخیر که
در کنفرانس شرمالشیخ وعده آن داده شد ،استقبال
میکنیم اما برای اینکه مصر بتواند اقتصادی پویا و
متکی به خود داشته باشد باید شرکتها و نهادهای
اقتصادی بین المللی در این کشور فعال شوند و بخش
خصوصی و نیز شرکتهای دولتی در اقتصاد مصر
وارد شوند.
وی گفت :ما کمکها به مصر و روابط اقتصادی خود
با این کشور را ادامه میدهیم .امریکا هماکنون دومین
سرمایهگذار بزرگ در مصر محسوب میشود و حجم
سرمایهگذاریهای ما در مصر هماکنون بالغ بر 8.8
میلیارد دالر است .ما معتقدیم که اقتصاد قوی باعث
ثبات و بهبود وضعیت دموکراسی در مصر خواهد شد.
کری در عین حال گفت که امریکا مسائل حقوق
بشری در مصر را زیر نظر دارد و معتقد است که قاهره

سیسی:

حقوق بشر در مناطق آزاد شده نیز گفت :ما از
نزدیک وضعیت انسانی در مناطق سنینشین که از
دست داعش آزاد شده را زیر نظر داریم .در عملیات
آزادسازی مناطق تحت کنترل داعش عشایر سنی و
ساکنان محلی نیز حضور داشتهاند که این گامی مثبت
است.
کری در بخش پایانی سخنان خود به مساله فلسطین
و مذاکرات صلح پرداخت و گفت :موضع دولتهای
امریکا در  50سال گذشته در راستای برقراری صلح
در خاورمیانه بوده است و کابینه باراک اوباما نیز از این
امر مستثنی نیست .انتخابات اسرائیل نزدیک است ،من
نمیخواهم بیشتر از این موضوع انتخابات را باز کنم
تا باعث سوءبرداشت نشود اما اسرائیلیها در انتخابات
آتی یقین ًا کسی را انتخاب خواهند کرد که هم مسائل
داخلی را مدنظر داشته باشد و هم پرونده صلح با
فلسطین را پیش ببرد و ما امیدواریم که چنین کسی
نیز انتخاب شود.

AC

رییس سازمان اطالعات مرکزی امریکا (سیا) تاکید کرد،
واشنگتن نمیخواهد شاهد سقوط نظام سوریه باشد چرا که
ممکن است افراطگرایان به قدرت برسند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ،جان برنان ،رییس سیا در
سخنرانی خود در شورای روابط خارجی گفت که واشنگتن از
این مساله که چه کسی ممکن است جانشین بشار اسد ،رییس
جمهوری سوریه شود ،نگران است چرا که در صورت سقوط
دولت وی افراط گریان و تروریستهای سوریه ممکن است
قدرت بگیرند.
وی تاکید کرد :گمان میکنم که نگرانی امریکا کامال منطقی و
برحق است .هم اکنون عناصر افراطگرا از جمله گروه داعش
و شبه نظامیان القاعده در بخشی از مناطق سوریه دست برتر
را دارند .ما تحت هیچ شرایطی نمیخواهیم آنها در خیابانهای
دمشق رژه بروند .به همین علت است که ما میخواهیم آن
دسته از نیروهای اپوزیسیون سوریه را که افراطی نیستند،
تقویت کنیم.
رییس سازمان جاسوسی سیا در ادامه سخنانش افزود :نه ما،
نه روسیه ،نه ائتالف و نه حتی کشورهای منطقه نمیخواهند
شاهد فروپاشی دولت و نهادهای سیاسی در دمشق باشند.
موضع امریکا این است که اسد نباید هیچ نقشی در آینده
سوریه داشته باشد اما دولت باراک اوباما ،رییس جمهوری
امریکا و سایر دولتها میخواهند که یک راهکار سیاسی
ایجاد شود که طبق آن نهادهای دولتی فعالیت کنند.
جان برنان همچنین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس
با توصیف ماهیت گروه تروریستی داعش تاکید کرد که این
سازمان ماهیتی متفاوت از سایر نهادهای تروریستی دارد.
رییس سیا گفت :داعش در شبکههای اجتماعی به شدت برای
جذب نیرو تبلیغ میکند و به نحوی عمل میکند که ردگیری
آنها دشوار است .داعش پیشرفت نگران کنندهای دارد .داعش
پدیدهای است که در زمینه پژواک و جاذبه اثری همانند بهمن
دارد.
وی همچنین درباره همکاری و هماهنگی میان ایران و امریکا
علیه داعش گفت که دو کشور از طریق شرکای عراقی برای
شکست تروریستهای داعش تالش میکنند .برنان تاکید کرد:
امریکا منافع مشروع ایران را در عراق به رسمیت میشناسد.
واضح است که میان برخی از منافع ما با ایران انطباقهایی
وجود دارد و این دقیقا به خاطر اقداماتی است که داعش در
آنجا انجام میدهد.
جان برنان تاکید کرد :ما از طریق دولت عراق هماهنگی انجام
میدهیم .ما ارتباط نزدیکی با دولت عراق داریم و ایرانیها
نیز همکاری نزدیکی با عراقیها دارند و هدف ما پیش بردن
اهدافمان علیه داعش است .عراق به عنوان مخاطب مشروع در
مبارزه ایران -امریکا علیه داعش محسوب میشود.
رییس سازمان اطالعات مرکزی امریکا با تاکید بر اینکه داعش
«اسالمی» نیست ،این گروه تروریستی را «روانی» توصیف کرد.
وی گفت :ما باید نشان بدهیم که آنها تا چه حد قاتل و روانی
هستند.
جان برنان همچنین از موضع و تالشهای کاخ سفید برای
عدم اطالق واژه «اسالمی» برای توصیف گروه تروریستی
افراطی داعش دفاع کرد .وی در جریان جلسه پرسش و پاسخ
در شورای روابط خارجی در نیویورک تاکید کرد :استفاده از
واژههای «اسالمی» و یا «مسلمان» ،به شبهنظامیان داعش نوعی
مشروعیت اسالمی میدهد و آنها نیز به دنبال همین هستند
اما آنها اصال لیاقت چنین چیزی را ندارند .گمان میکنم با
چسباندن نام یک مذهب به آنها ،ما به عقاید و اعتقادات یک
مذهب بیاحترامی میکنیم.
رییس سیا همچنین به شبکه خبری سی.بی.اس هشدار داد:
شکست داعش ممکن است چندین سال زمان نیاز داشته باشد.
ما باید ماهیت خونآشامی و روانی بودن اعضای داعش را
فاش کنیم.

جان کری:

اخوانالمسلمین مادر گروههای تروریستی جهان است
رییس جمهوری مصر با اشاره به اینکه خصومت و
دشمنی کشورش با رژیم صهیونیستی کاهش یافته
است ،گفت :گروه اخوان المسلمین مادر گروههای
تروریستی در جهان است.
به گزارش شبکه خبری الجزیره ،عبدالفتاح سیسی،
رییس جمهوری مصر اخیرا ً در مصاحبه با روزنامه
واشنگتن پست گفت :گروه اخوان المسلمین مادر همه
گروههای تروریستی در جهان و تفکر افراطی است.
سیسی افزود :اخوان المسلمین نپذیرفت در روند
دموکراتیک پس از تظاهرات  30جون  2013که با
کودتای نظامی علیه محمد مرسی به اوج خود رسید،
شرکت کند و مخالفت با حکومت و در پیش گرفتن
ت را انتخاب کرد.
خشون 
سیسی اظهار کرد که با بنیامین نتانیاهو ،نخست
وزیر رژیم صهیونیستی نیز برای دستیابی به صلح با
فلسطینیها مذاکره کرده و در این دیدار بر آمادگی خود
برای انجام هرگونه حمایت از این مساله تاکید کرده
است.
وی در این دیدار با اشاره به اینکه مصر به معاهده صلح
با رژیم صهیونیستی احترام میگذارد ،گفت :با وجود
اینکه براساس این معاهده حضور نیروهای مصری
در بخشهای مرکزی و شرقی سیناء ممنوع است ،اما
اسرائیل به نیروهای ما خوش آمد گفت و این مساله
نشان دهنده میزان اعتماد میان دو طرف و از بین رفتن
دشمنی و بدگمانیهاست.
سیسی که خود از تحلیلگر روزنامه واشنگتن پست
برای انجام این گفتوگو در آستانه برگزاری کنفرانس
اقتصادی شرم الشیخ دعوت کرد ،از آمریکا خواست
از مصر و آنچه اراده ملی نامیده میشود حمایت کند.
او گفت :سیسی انعکاس اراده ملی مصریهاست.
سیسی با اشاره به اینکه ارتباطات مصر با واشنگتن دچار
مشکل است و صدای مردم این کشور به درستی به
آمریکا نمیرسد ،گفت :آمریکا تنها به مشاهده حوادث
منطقه که این روزها شاهد یک خأل استراتژیک در کنار
تهدیداتی بزرگ است ،اکتفا کرده است.
سیسی در ادامه این مصاحبه هشدار داد ،شکست مصر
به زودی باعث ایجاد آشوبی در منطقه خواهد شد که بر
«اسرائیل» و تمامی اروپا تاثیرگذار خواهد بود.

رییس جمهوری مصر در پاسخ به سوالی در خصوص
مساله حقوق بشر و بازداشت فعاالن مصری از جمله
برخی از طرفداران سابقش گفت :مسئوالن مصری هفته
گذشته  120زندانی را آزاد کردند اما وزارت کشور
تاکنون مجوزی برای برگزاری تظاهرات صادر نکرده
است.
سیسی در پایان این مصاحبه افزود :شما نمیتوانید
تصور واقعی حوادث جاری مصر را درک کنید .ما
کشوری در حال توسعه هستیم فقط به ما فرصتی برای
پیشرفت بدهید اگر کارها را شتابزده انجام دهیم دولتی
چون ما به زودی سقوط خواهد کرد.
به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز ،سیسی در مراسم
افتتاحیه کنفرانس اقتصادی شرم الشیخ ،از تعیین یک
استراتژی اقتصادی ویژه توسعه پایدار در این کشور و
اجرای روند اصالحات اقتصادی تا پایان سال خبر داد
و با اشاره به اینکه مصر در حال ساخت چند فرودگاه
جدید بینالمللی است ،گفت :ما برای ایجاد فضای
مناسب سرمایهگذاری و صادرات فعالیت میکنیم و
تالش ما بر این است که عدالت اجتماعی و توسعه و
فرصتهای شغلی جدیدی فراهم و آرامش اقتصادی
در این کشور ایجاد شود و تعادل اقتصادی به کشور
بازگردد.
سیسی در ادامه سخنرانی خود با تاکید بر اینکه دولت
خود را پایبند به پرداخت حقوق شرکتهای خصوصی
میداند گفت :برای کاهش پیامدهای حاصل از اجرای
اصالحات اقتصادی دست کم در مورد بخشهای کم
درآمد ،تالش خود را بر حمایتهای اجتماعی متمرکز
کردهایم.

هشدار اتحادیه اروپا و آلمان

درباره خروج یونان از حوزه یورو
همزمان با هشدار رییس کمیسیون اروپا درباره فقدان
پیشرفت در مذاکرات بسته نجات یونان ،آلمان درباره
کابوس جنجالآفرین خروج یونان از حوزه یورو
گمانهزنی کرده است.
به خبرگزاری فرانسه ،ژان کلود یونکر ،رییس کمیسیون
اروپا در دیدار با الکسیس سیپراس ،نخستوزیر یونان
گفت :اتحادیه اروپا اصال از روند مذاکرات رضایت
ندارد .گمان نمیکنم که طرفهای مذاکرهکننده پیشرفت
چشمگیری داشته باشند اما ما همچنان تالش میکنیم در
مسیر صحیح حل مسائل حرکت کنیم.
دولت جدید آتن به رهبری حزب سیریزا پس از روی
کار آمدن در جنوری امسال توانست تا بازپرداخت وام
بینالمللی خود را برای چهار ماه دیگر تمدید کند.
همچنین تا زمانی که یونان اصالحات جدید را آغاز نکند
نمیتواند وام جدیدی از شرکای خود در حوزه یورو
دریافت کند .اما امیدها از دولت یونان پس از آن میان
 18عضو حوزه یورو رنگ باخت که آتن بار دیگر ادعای
دریافت غرامت از آلمان را به دلیل خسارتهای جنگ
جهانی دوم مطرح کرد؛ درخواستی که اروپاییها آن را
عجیب و غریب میدانند .سرسختترین منتقد یونان،
آلمان است و وولفگانگ شوبل ،وزیر دارایی آلمان در
اظهاراتی نسبت به هدر رفتن زمان و وقوع هرج و مرج
هشدار داد و گفت که این امر میتواند نهایت ًا به خروج
یونان از حوزه یورو منتهی شود.
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عبدالحفیظ منصور
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دهد ،آن شخص در پناه عهد و اما ِن خداوند
قرار میگیرد و همۀ مومنان پشت و پناه و
دوستا ِن یکدیگرند].
و هر کس از یهودیان که از ما پیروی کند(گویا
منظور این است که مسلمان شود-م) ،نسبت به
او نیکی و یاری خواهد شد و با ما در زندهگی
مساوی خواهد بود ،بر آنان ستم نخواهد شد و
بر ضد ایشان کسی را یاری نخواهند داد.
ِ
رضایت دیگر مومنان و بدون
هیچ مومنی بدون
رعایت نظ ِر ایشان نمیتواند در جنگ و جهاد
در راه خدا پیشنهاد صلح دهد .و هر قبیله و هر
کس که همراه ما به جنگ میآید ،باید همهگی
به نوبت عهدهدارِ جنگ باشند و به مساوات
جنگ کنند و در ریخته شد ِن خونشان در راه
خدا ،همهگان یکسان و برابرند.
ِ
مومنا ِن پرهیزکار بر نیکوتر و استوارتر
روش
هدایتاند.
و هیچ مشرکی [از انصاری که هنوز مسلمان
نشدهاند] نمیتواند اموال یا جا ِن مشرکی از
قریش را در پناه خود بگیرد و مانع از پیروزی
و تسلط مسلمانی بر او شود .و هر کس مومنی
را بکشد و ثابت شود که او قاتل است ،باید
قصاص و کشته شود ،مگر آنکه بازمانده و
ولیِ مقتول به گرفتنِ خونبها راضی شود ،و
همۀ مومنان باید برضد قاتل باشند و بر ایشان
واجب است که برض ِد او قیام کنند.
بر هیچ مومنی که به آنچه در این نامه است
اقرار دارد و به خدا و روزِ رستاخیز ایمان آورده
است ،جایز نیست که حادثهجو و فتنهانگیزی را
پناه دهد و او را یاری رساند و هر کس چنان
کسی را [مصداق مه ِم آن قاتل است] پناه و
یاری دهد ،روز قیامت لعنت و خش ِم خداوند
بر او خواهد بود و هیچ عذر و بهانهیی از او
پذیرفته نیست.
و هرگاه در موردی اختالف پیدا کردید،
حکم کردن در آن مورد با خدا و رسو ِل او
خواهد بود .و تا هنگامی که مومنان در حال
جنگ باشند ،یهودیان هم باید همراه ایشان
هزینه بپردازند .یهودیان بنیعوف امتی همراه
مومناناند ،یهودیان به آیینِ خود و مسلمانان

به آیینِ خود خواهند بود .یهودیان خودشان
و وابستهگانشان محفوظ هستند ،مگر کسی
که مرتکب ستم و گناه شود که او جز خود
و خانوادۀ خود کسی را به هالک نمیاندازد.
برای یهودیا ِن قبایل بنینجار و بنیحارث و
بنیساعده و بنیجسم و بنیاوس و بنیثعلبه
هم آنچه برای بنیعوف است خواهد بود ،مگر
کسی که مرتکب ستم و گناه شود که جز خود
و خانوادۀ خود کسی را به هالک نمیاندازد.
برای خاندان جفنه که از بنیثعلبهاند ،همان
چیزی است که برای بنیثعلبه است .برای
بنیشطیبه هم همان چیزی است که برای یهود
بنیعوف است و نیکی و وفاداری ،مانع از گناه
است.
وابستهگان و آزادکردهگا ِن بنیثعلبه و هم
خویشاوندان و اطرافیان یهودیان ،در حک ِم خود
ایشاناند :از قصاص و خو ِن هیچ زخمییی
چشمپوشی نخواهد شد ،و هر کس کسی را
غافلگیر کند و بکشد ،به خود و خانوادهاش
ستم کرده است[بدبختیِ این کار به خود و
خانوادهاش برمیگردد] مگر کسی که ظلم کرده
باشد و خداوند بر همهگان محیط و داناست.
بر یهود هزینة خودشان و بر مسلمانان هزینة
خودشان است و بر عهدة ایشان است که
یکدیگر را یاری دهند و با هر کس که با اهلِ
این پیماننامه جنگ کند ،جنگ کنند و میا ِن
خود خیرخواه باشند و نیکی و وفاداری مانع
از گناه است.
هیچکس را به گناه همپیمانش نمیگیرند و
همواره باید مظلوم را یاری داد ،و تا هنگامی
که مومنان در جنگاند ،یهودیان هم باید همراه
ایشان هزینه پرداخت کنند.
برای همۀ معتقدان به این نامه ،داخلِ مدینه حرم
است.
همسایه و پناهنده چون خود شخص است ،نباید
به او زیانی رساند و خیر را از او دریغ داشت.
و نباید به زنی بدون اجازۀ خویشاوندانش پناه
داد.
و هرگاه میان اهل این پیماننامه ،حادثه و
ِ
بازگشت
اختالفی بروز کند که بیم تباهی رود،
آن و حکم در آنباره به خداوند و محمد
رسول خدا (ص) است و خداوند بر هر کس
که به آنچه در این عهدنامه است عمل کند و
پرهیزکارتر باشد ،احاطه دارد.
نباید مشرکا ِن قریش و کسانی که ایشان را یاری
دهند ،در پناه گرفته شوند.
و بر عهدۀ همهگان است که برضد هر کس به
مدینه حمله کند ،یکدیگر را یاری دهند.
و هرگاه مسلمانان آنان را برای صلح فرا
خوانند ،باید بپذیرند .مسلمانان هم تقاضای
صلح آنان را مشروط بر اینکه صلح با کسی
ِ
که با دین سر جنگ داشته باشد نباشد ،خواهند
پذیرفت .هر یک از متعاهدین ،عهدهدار هزینة
خود خواهد بود.
یهودیا ِن اوس و وابستهگا ِن ایشان هم در حک ِم
افراد دیگری که در این عهدنامه هستند ،خواهند
بود .نیکی و وفاداری مان ِع گناه خواهد بود.
هیچکس مرتکب گناهی نمیشود ،مگر آنکه به
زیا ِن اوست و خداوند بر هرکس که بهراستی
مواد این عهدنامه را عمل کند ،داناست .این
عهدنامه دستاویز گری ِز گناهگار و ستمگر از
اجرای حکم نخواهد بود ،هر کس از مدینه
بیرون رود یا در مدینه باشد در امان است،
مگر ستمگر و گناهکار .و خداوند پناهدهندۀ
هر کسی است که نیکوکار و پرهیزکار باشد و
محمد رسول خدا (ص) هم پناه ِ اوست».

گاوصندوق خصوصی
ِ
در زندهگی مشترک

دعوا بر سر پول
این یک واقعیت است که هر وقت پای پول در میان باشد و این پول ـ حاال هر
چهقدر که میخواهد باشد ـ بیشتر از یک صاحب یا مدعی داشته باشد ،ناخودآگاه
پای اختالف هم میآید وسط؛ اختالف بر سر چهگونهگی خرج کردن ،اختالف بر
ِ
اختالف دیگر.
سر سهم مالکیت و هزار و یک
حاال وقتی این صاحبان مدعی ،زن و شوهرهایی باشند که هر دو برای بهدست
آورد ِن این پول زحمت کشیدهاند ،وضع خیلی پیچیدهتر میشود؛ وضع پیچیدهیی
که امروزه خیلی از زوجهای جوا ِن هر دو شاغل درگی ِر آن هستند و اینطور که
ِ
آمار و
اصحاب فن میگویند تعداد درگیرها هم هر روز در حا ِل افزایش است.
این درست است که حرف زدن بر س ِر پول و بهتر بگویم دعوا کردن بر سر پول،
روابط عاطفیِ زوجها را تحت تأثیر قرار میدهد .اما بررسی موارد واقعی نشان
داده است این زوجها بهطور نامحسوس قبل از اینکه درگیر مسایل مالی شوند،
ِ
بزرگ عاطفی را از سر گذراندهاند .در واقع میتوان گفت
یک مشکل کوچک یا
مشکالت ریز و درشتی که در هر زندهگی وجود دارد ،میتواند باعث اختالفات
مالی هم بشود؛ مشکالتی که حذف آنها الاقل در 3سال اول ازدواج ،ساده نیست.
به همین دلیل باید کاری کرد که مسایل بین زوجین به کالف سردرگمی به نام
مشکالت مالی ختم نشود.
در سالهای ابتدایی و بحرانی زندهگیِ هر زوج اختالفاتی پیش خواهد آمد؛ اما
اگر این زوج در مسایل مالیشان شفاف و البته صحیح عمل کرده باشند ،هیچگاه
در دام مشکالت مالی و متعاقب آن ،طالق اقتصادی نخواهند افتاد .دعواهای مالی
از آن دعواهای خطرناکی است که به سادهگی میتواند کار را به جاهای باریک
بکشاند؛ بزرگترین آسیبی که این دعواها در روابط زوجین به جا میگذارد،
بدبینی است .بدبینی از آن دست مشکالتی است که اثرات مخرب آن ،خیلی دیر
از بین میرود و در موارد زیادی ،رفع کامل آنها ،بسیار سخت و بهندرت انجام
میشود .اما با وجود ترسناک بودن این مشکل که ممکن است در کمین زندهگی
ِ
مشترک هر زوج هر دو شاغلِ جوانی باشد ،راهکارهایی هم وجود دارد که با عمل
کردن به آنها میشود عوارض را به حداقل ممکن رساند و حتا برعکس ،این
تهدید بزرگ را به فرصتی استثنایی تبدیل کرد.

AC

ِ
پیـوست شماره یک
پیماننامه و دستوری که میا ِن مهاجران و
انصار و یهودیا ِن مدینه نوشته شده و آییننامۀ
حکومتشهری مدینه است:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
این نامه و پیمانی از محمد نبی ،رسو ِل خداست
که برای رعایت میان مومنان و مسلمانا ِن قریش
و مدینه ،کسانی که به ایشان ملحق شوند و از
ایشان پیروی کنند و همراه ایشان جهاد کنند،
نوشته شده است.
همهگان در قبا ِل دیگران یک ملت و یک
امتاند.
مهاجران قریش همچنان به حا ِل استقالل و
عهدهدارِ کارهای خود هستند و باید از عهدة
خونبهاهای خود برآیند و فدیۀ اسیرا ِن خود را
بپردازند و میان مومنان در کما ِل پسندیدهگی و
دادگری رفتار کنند.
بنی عوف ،بنی حارث ،بنی خزرج ،بنی جسم،
بنی نجار ،بنی عمرو بن عوف ،بنی بنیت و بنی
اوس هم هر یک مستقل و عهدهدار کارِ خود
اند و باید خونبهایی را که بر عهدۀ ایشان باشد،
بپردازند و هر طایفه باید فدیۀ آزاد کرد ِن اسی ِر
خود را عهدهدار شود و میان مومنان در کما ِل
پسندیدهگی و نیکی رفتار کند.
مومنان باید درماندهگان و مستمندان را رها
ِ
پرداخت
نکنند و با کما ِل خوبی در مورد
خونبها یا فدیۀ اسیر به آنان کمک و عطا کنند.
نباید هیچیک از مومنان ،با آزادکرده و همپیما ِن
مومنی بدون اجازۀ او همپیمان شود.
همۀ مومنا ِن پرهیزکار باید در قبا ِل هر کس
که بخواهد ستم کند ،متحد و همدست باشند.
همچنین در براب ِر هر کس که برای ستم دسیسه
ِ
مرتکب گناه و ظلم و تباهی میان
کند یا بخواهد
مومنان شود ،باید همدست باشند و جلوگیری
کنندـ هرچند ستمگر پس ِر یکی از ایشان باشد.
و نباید هیچ مومنی خون مومنِ دیگر را در قبال
خو ِن کافری بریزد و نباید کافری را برضد
مومنی یاری دهد.
پناه و ذمۀ الهی ،یکی است و در مورد همهگان
یکسان است[یعنی هر مسلمانی هر کس را پناه

سی
سیا
در میان مسلمانان

بخش نخست

اعتماد کلید این قفل است
اگر زوجها به هم اعتماد داشته باشند90 ،درصد مشکالتی که ممکن است
پیش بیاید ،خودبهخود حل میشود .نبود اعتماد میان زوجها ،مهمترین حلقۀ
زنجیرهییست که خانوادههای نوپا را به دام مشکالت و دعواهای مالی میاندازد؛
اعتمادی که به شیوهیی استندرد باید میان زوجها بهوجود بیاید .اما این اعتماد
چیزی نیست که یک زوج شب بخوابند و صبح شاهد تولدش باشند .برای رسیدن
به یک فضای امن ،راهکارهای استندردی هست که باید از آنها پیروی کرد و
اینطور که معلوم است ،یکی از مهمترین گامها برای رسیدن به آن ،شروع ماجرای
ی باید از سوی مردان شروع شود.
اعتمادسازی است .تجربه نشان داده اعتمادساز 
دالیل متعددی وجود دارد که باعث میشود زنان در زندهگی احساس ناامنی
بیشتری بکنند و نگاهشان به آینده بیشتر از مردها توأم با شک و تردید باشد.
تجربههای ناخوشایند زنان دیگر ،احساس تضییع حقوق قانونی و آسیبپذیری
بیشتر زنان ،از عوامل بهوجود آمدن این احساس است.
منبع :ویستا
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جنایی ترسناک
آشنایی با  ۱۳رمان
ِ

استارلینگ» از اف بی آی را همراه او در داستان میکند
و داستانی عاشقانه بدون ابراز عشق میآفریند.
۸ـ «روانی امریکایی» نوشتۀ «برد ایستون الیس»
()۱۹۹۱
این یکی از خشنترین داستانهاست تا حدی که در
آلمان و کانادا ممنوع اعالم شد .داستا ِن یک کارمند
بانک که روزها در والاستریت کار میکند و شبها
آدم میکشد .منتقدان ،این رمان را طنزی از سرمایهداری
پساصنعتی ،مصرفگرایی و رونق والاستریت اواخر
دهۀ  ۸۰میالدی میدانند.
۹ـ «جسد زیبا» نوشتۀ «پاپی زد .برایت» ()۱۹۹۶
دو قاتل زنجیرهیی و یک پسر زیبای ویتنامی درامی
هولناک از خشونت و شهوت را در نیواورلئان رقم
میزنند.
۱۰ـ «عطر :قصۀ یک آدمکش» نوشتۀ «پاتریک
زوسکیند» ()۱۹۸۵
این کتاب معروفترین رمان به زبان آلمانی از زمان
«اریک ماریا رمارک» است که توسط «تام تیکور» وارد
عرصۀ سینما نیز شد .این رمان داستان یک عطرفروش
نابغۀ فرانسوی در قرن  ۱۷است که زنان زیبا را میکشد
تا عطری بینظیر بسازد؛ عطری که هر کسی آن را بزند،
همه عاشقششوند.

موضوع قاتالن زنجیرهیی ،مورد عالقۀ بسیاری از
نویسندهگا ِن ژانر وحشت است؛ داستانهایی که گاه
نویسنده در مقام یک روانشناس به روانکاوی قاتل و
بررسی زمینههای جرم میپردازد.
به گزارش هافینگتنپست« ،سرگئی کوزنتسوف»
نویسندۀ رمان «پوست پروانهیی» که داستانی خشن در
مورد یک قاتل زنجیرهیی و جنایات و عشق او استـ
از رمانهای جنایییی نام برده که الهام ِ
بخش او در خلق
اثرش بودهاند.
او میگوید کتابهایی را ترجیح میدهد که نویسنده
خود به ِ
قلب تاریکی سفر کند و به جای اینکه بپرسد:
روح قاتل
«چه کسی قاتل است؟» بگوید :در قلب و
ِ
چه میگذرد!
کوزنتسوف رمانهای مورد عالقۀ خود را داستانهایی
با مضامین عشق ،تنهایی و ناامیدی معرفی میکند،
همچنانکه کتابهای فهرست زیر از این قاعده مستثنا
نیستند:
۱ـ «ریشآبی» نوشتۀ «چارلز پرولت» ()۱۶۵۹
این داستان افسانهیی و کالسیک فرانسوی در مورد
یک اشرافزادۀ بیرحم با ریش آبی زشت است که
همسران خود را به قتل میرساند .و هیچکس حتا زن
جدیدش که بدون کمک برادرش نمیتواند از خود
دفاع کند ،دلیل این قساوت او را نمیداند.

۴ـ «روانی» نوشتۀ «رابرت بلوخ» ()۱۹۵۹
بلوخ پس از آنکه چیزهایی در مورد یک قاتل
زنجیرهیی که در  ۳۵مایلی خانۀ او زندهگی میکرده
شنید ،به فکر نوشتن رمانی افتاد که در آن یک روانی،

اي نگاهت نخي از مخمل و از ابريشم
چند وقت است که هر شب به تو ميانديشم

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ،تشنۀ دیدار من است

به تو آري ،به تو يعني به همان منظر دور
به همان سبز صميمي ،به همین باغ بلور

یک نفر سبز ،چنان سبز که از سرسبزیش
میتوان پل زد از احساس خدا تا دل خویش

به همان سايه ،همان وهم ،همان تصويري
که سراغش ز غزلهاي خودم ميگيري

رعشهیی چند شب است آفت جانم شده است
اول اسم کسی ورد زبانم شده است

به همان زل زدن از فاصلۀ دور به هم
يعني آن شيوۀ فهماندن منظور به هم

آی بیرنگتر از آینه یک لحظه بایست
راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟

به تبسم ،به تکلم ،به دالرايي تو
به خموشي ،به تماشا ،به شکيبايي تو

اگر این حادثۀ هر شبه تصویر تو نیست
پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟

به نفسهاي تو در سايۀ سنگين سکوت
به سخنهاي تو با لهجۀ شيرين سکوت

حتم دارم که تویی آن شبح آینهپوش
عاشقی جرم قشنگیست به انکار مکوش

شبحی چند شب است آفت جانم شده است
اول اس ِم کسی ورد زبانم شده است

آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود
آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود

در من انگار کسی در پی انکار من است
یک نفر مثل خودم ،عاشق دیدار من است

اینک از پشت دل آینه پیدا شده است
و تماشاگه این خیل تماشا شده است

یک نفر ساده ،چنان ساده که از سادهگیاش
میشود یک شبه پی برد به دلدادهگیاش
آه ای خواب گران سنگ سبکبار شده
بر سر روح من افتاده و آوار شده

آن الفبای دبستانی دلخواه تویی
عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی
بهروز یاسمی
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۲ـ «داس فرولین فون اسکودری :داستانی از دورۀ
لویی چهاردهم» نوشتۀ «ارنست تئودور آمادئوس
هوفمان» ()۱۸۱۹
پادشاه رمانتیسم گوتیک آلمان و پدرخواندۀ ادگار پو،
داستان یک جواهرفروش فرانسوی دیوانه را نوشته که
هرکسی را که جواهرات دارد ،میکشد .این داستان
نخستین بررسیِ ذهن بیمارِ یک قاتل زنجیرهیی است
که تقریب ًا یک قرن پیش از فروید دالیل این ناهنجاری
را تجزیه و تحلیل کرده است.

زنان را در متل خود میکشد .این رمان پرفروشترین
کتاب شد و آلفرد هیچکاک فیلم اقتباسی آن را ساخت.

۶ـ «ژیل و جین» نوشتۀ «میشل تورنیر» ()۱۹۸۳
تورنیر یکی از بهترین نویسندهگان فرانسوی اواخر
قرن بیستم است که در این رمان داستان «ژیل» قاتل
زنجیرهیی معروف برتون در قرن  ۱۵را روایت میکند.
ژیل کودکان بسیاری را در قلعۀ خود مورد آزار و اذیت
قرار داده و سپس کشته و در نهایت نیز اعدام شد.

۱۲ـ «استخوانهای دوستداشتنی» نوشتۀ «آلیس
سبولد» ()۲۰۰۲
در این رمان سبولد بر روی مقتول تمرکز میکند نه
قاتل .راوی داستان دختری است که توسط همسایه
کشته شده و از بهشت خود ،نظارهگر خانواده و قاتل
است.
۱۳ـ «دختری با خالکوبی اژدها» نوشتۀ «استیگ
الرسن» ()۲۰۰۵
این کتاب پرفروش که اقتباسهای سینمایی موفقی
از آن ساخته شدهاند ،دارای طرح استندرد یک رمان
جنایی است :بازرسان ،قتلهای بیرحمانه ،کنکاش و
پایان خوش .ما معموالً این قبیل داستانها را نه بهخاطر
قاتل بلکه بهخاطر شخصیت کارآگاه آن دوست داریم،
مانند بازرس مویقرمز این داستان «لیسبت ساالندر».

AC

۳ـ «قاتل درون من» نوشتۀ «جیم تامپسون» ()۱۹۵۲
این کتاب یکی از نخستین رمانهای امریکایی در مورد
یک قاتل زنجیرهیی است« .لو فورد» راوی داستان و
معاون کالنتر در شهری کوچک ،روح و روان سادیستیِ
خود را در ِ
پس نقاب یک پولیس خوب پنهان میکند،
ولی در نهایت تمایل او به آدمکشی ،عاقبت بدی را
برایش رقم میزند.

۵ـ «کلکسیونر» نوشتۀ «جان رابرت فولز» ()۱۹۶۳
فولز یک ستارۀ داستانهای پستمدرنیست است.
با این حال ،نخستین رمان او درمورد یک آدمربا و
دختری است که توسط او اسیر شده است .برخالف
سایر کتابهای این فهرست ،آدمربای داستان از ابتدا
آدمکش نیست ،بلکه بعدا ً تبدیل به یک قاتل زنجیرهیی
میشود.

۱۱ـ «از جهنم» نوشتۀ «ادی کمپبل» ()۱۹۹۹
این یک داستان مصور است که ضخامت کتاب ،طرح
پیچیده و شخصیتهای تأثیرگذارش آن را به معنای
واقعی یک رمان کرده است.

7ـ «سکوت برهها» نوشتۀ «توماس هریس» ()۱۹۸۸
در این رمان مخاطب میفهمد که ممکن است یک
قاتل زنجیرهیی نه زشت بلکه جذاب و فریبنده باشد.
هریس برای اینکه «هانیبال لکتور» قاتل بیشتر برای
خواننده دوستداشتنی باشد ،یک زن به نام «کالریس
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رییس مجلس به غنی و عبداهلل:

وقتکشی
نکنید
ریاست اجرایی:

منتظر
ارگ هستیم
هارون مجیدی
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مجلس نمایندگان از رهبران دولت وحدت ملی
خواست که پیش از سفر به امریکا ،اعضای باقی
ماندۀ کابینه را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس
معرفی کنند.
عبدالروف ابراهیمی رییس نمایندهگان روز
شنبه در نشست عمومی مجلس گفت « :تأخیر

در معرفی اعضای باقی مانده کابینه به مجلس،
غیرمنصفانه و نگرانکننده است .رییس جمهور
غنی و آقای عبداهلل باید در رابطه وقت کشی
نکنند».
آقای ابراهیمی افزود :آقای غنی و عبداهلل باید قبل
از سفرشان به امریکا اعضای باقی مانده کابینه را
به مجلس معرفی کنند تا حداقل در این سفر «گپی
برای گفتن» داشته باشند.
ریاست اجرایی در پیوند به درخواست مجلس
میگوید که سهم آنان مشخص شده و منتظر
ریاست جمهوری هستند.
مشاور ریاست اجرایی همچنان میگوید که
به خاطر رسیدن نوروز و سفر رییسجمهور و
رییس اجرایی به امریکا ،تکمیل شدن کابینه تا دو
هفتۀ دیگر زمان میبرد.
سید حسین فاضل سانچارکی مشاور فرهنگی
ریاست اجرایی در گفتو گو با روزنامۀ ماندگار
میگوید :از آدرس ریاست اجرایی در ارتباط به
معرفی نامزد وزرا مشکل خاصی وجود ندارد و
کار نهایی شده و در این مورد تصامیم گرفته شده
و چهرهها نیز مشخص شده است.
آقای سانچارکی گفت :ما منتظر نهایی شد ِن کار
توسط ریاست جمهوری هستیم و تا آن زمان
احتماالً دو هفتۀ دیگر نیز فرصت نیاز است.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی تصریح میکند
که فرارسیدن رخصتیهای نوروز و سفر رهبران
دولت وحدت ملی به امریکا سبب شد تا معرفی
نامزدان باقی مانده به تأخیر بیافتد.
آقای سانچارکی میگوید که ریاست اجرایی

 24حوت؛ روزی به وسعت تاریخ

گفتوگوی ماندگار با الحاج نثاراحمد فیضی غوریانی ،نمایندۀ مردم هرات در پارلمان

سفر غنی به ریاض...

عربستان به ریاض سفر کرده بود.
دومین سفر اشرف غنی پس از وفات ملک عبداهلل
پادشاه سابق عربستان به این کشور صورت گرفته بود.
رییسجمهور افغانستان در این سفر با ملک سلمان
بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان سعودی ،در مورد

آیا فکر میکنید که نظام امروزی همان چیزی است
که قیامکنندهگان بیستوچهار حوت میخواستند؟
نه بهصورت فعلی .چون در آنزمان برداشت از نظام
با آنچه که امروز ما شاهد آن هستیم ،تفاوتهایی
دارد؛ ولی جای انکار نیست که شعارهای  24حوت،
شعارهای مشخص بود .شعار برای رسیدن به عدالت،
نظام مردمی ،احترام به ارزشها و باورهای جامعه
و در مجموع نظامی که مردم بتوانند با ارادۀ خود
آن را انتخاب کنند .در همین حال ،بحث تجاوز و
ِ
قیومیت
اشغال هم بود .مردم نمیخواستند که تحت
یک کشور دیگر قرار داشته باشند و استقاللشان
زیر سوال باشد .به یک مورد دیگر هم میخواهم
اشاره داشته باشم و آن پیروزی مجاهدین در سال
 1371بود .این پیروزی اگر با سبوتاژ و بیتفاوتی از
سوی جامعۀ جهانی روبهرو نمیشد ،شاید مردمِ ما
نیاز نمیداشتند که اینهمه قربانیهای بیشتر بعد از
سقوط رژیم وابسته به شوروی را تحمل کنند .اما در
پس از پیروزی جهاد هم رهبران ما متأسفانه تصور
روشنی از یک نظامِ با ثبات و مردمی را ارایه نکردند
و باعث شد که خون شهدا پایمال دسیسههای اجانب
و گروههای تمامیتخواه شود.
چرا از  24حوت همهساله در هرات و برخی شهرهای
دیگ ِر افغانستان گرامیداشت میشود؟
روشن است؛ احترام گذاشتن به مردمی که خون
خود را برای پاسداری از این کشور نثار کردند! مگر
چنین چیزی قابل احترام و ستایش نیست؟ از جانب
دیگر ،نسلهای جدید باید بدانند که در تاریخشان
چه گذشته .یک نسل پیشتر از آنها چه کردهاند و
این کشور چهگونه به این حال و روز رسیده است.
مسببهای اصلی و عوامل تاریخی چه بوده است.
تجربۀ تاریخی بسیار اهمیت دارد تا تاریخ باز تکرار
نشود ،فاجعه و مصیبت باز تکرار نشود .ما بر لبۀ
تاریخ ایستادهایم ،این را نباید فراموش کرد .غفلت
از گذشتۀ تاریخی ،رفتن به یک پرتگاه ِ دیگر خواهد
بود .ما باید بیاموزیم که چهگونه از ارزشهای دینی
و میهنیِ خود پاسداری کنیم و این میراث را برای
نسلهای آینده بهجا بگذاریم .امروز هم افغانستان با
مشکالت روبهرو است .این مشکالت باید از س ِر راه
ِ
همت همین مردم برداشته شود.
به

گسترش و تداوم هرچه بیشتر روابط میان افغانستان و هند
اطمینان دارد.
دو طرف در ادامه این دیدار در خصوص مسایل و واقع
مطقهیی نیز به بحث و گفتوگو پرداختند.
همچنین عبداهلل دیروز در کنفرانس  2015ایندیا تودی نیز
با عنوان «افغانستان جدید-جنگ بی پایان و یا شروع تازه»
شرکت کرده است.
در این سفر ،به نظر میرسد داکتر عبداهلل به نگرانی هندیها
از رابطۀ افغانستان و پاکستان اطمینان بدهد.
پاکستانی ها اخیرا گفته اند که روابط افغانستان و پاکستان
به طور بیسابقهیی بهبود یافته است.
پاکستان در مذاکراتش با مقامهای افغانستان ،خواستار
جلوگیری از گسترش نفوذ هند بر افغانستان شده است.
همچنان ،پرویز مشرف رییس جمهور پیشین این کشور،
گفته بود که دولت پیشین افغانستان عامل هند بود و از
همین رو ما در تالش تضعیف حامد کرزی و دولتش بودیم.
این در حالی است که حامدکرزی در سیاست خارجی اش،
هیچگاه در برابر پاکستان قرار نگرفته بود.

ضرورت ما به دیگران...

کشورما همواره از موقعیت جغرافیای سیاسی خودش،
از عدم رهبری خردمند و غیر ملی رنج برده و بیشترین
ضربات تاریخی و ناکامیها را از همین رهگذر متحمل
شده است.
اما امروز از نقطه نظر زمانی و همچنان حاالت جاری منطقه
و جهان در حیاتی ترین مقطع تاریخ قرار گرفتهایم .همزمان
در یک نقطهیی بهترین فرصت و بدترین تهدید قرار داریم،
بستگی به رهبری ملی ،عقالنیت سیاسی و اتحاد همگانی
دارد.
سفر رهبران حکومت به امریکا در اخیر ماه جاری میالدی
برای افغانستان و شکلدهی مسیر آیندهاش در حوزههای
اقتصادی ،امنیتی و روابط خارجی ،سرنوشت کشور ما را
برای مدتی طوالنی رقم خواهد زد.
قطع ًا باید به این نتیجه رسیده باشیم که پس از این،
افغانستان به یک تغیر اساسی در موقف استراتیژیک
خود در جغرافیای منطقه و جهان ضرورت حیاتی دارد،
تا به آسیبپذیری چندین صدساله و ناکامیهای ناشی
از آن برای همیش خدا حافظی کند .امروز با موقعیت
استراتیژیکی که داریم ضرورت ما به دیگران کمتر از
ضرورت دیگران به ما نیست .صدها پروژۀ استراتیژیکی
و استخباراتی با استفاده از خاک ما در جهت منافع دیگران
تطبیق و استفاده میگردد ،که بهرۀ ما فقط خسارت ،مصیبت
و قربانی دادن بوده است .بیرونیها از مارکیت استراتیژیک
افغانستان برای کشورهای شان امتیاز میگیرند ،در حالیکه
ما همواره دست نگر دیگران میباشیم .هرکدام ما جدا جدا
با تعامالت و آجنداهای شخصی فقط به خود میرسیم و
در مقیاس اندکی کالن تر به خانواده ،دوستان ،قبیله ،قوم و
یاهم یکسره همۀ تعامالت را مردود دانسته در یک رویکرد
افراط و تفریط اصل تعادل و توازن را که نیاز همیشگی ما
میباشد برهم میزنیم .هم توازن دورنی و ملی خودمان را
و هم تعادل روابط ما را با جهان ،متأسفانه با این رویکرد
ما همواره یا از گرمی حوادث سوخته ایم و یا از سردی
آن یخ زده ایم.
ما نباید فقط به پیمانهای همکاریهای مختلف تکیه کنیم
بلکه از خود استراتیژی مشخص داشته باشیم ،از احتیاجات
و ضروریات دیگران در جغرافیای خود بهره ببریم ،از
تولید کاالهای استراتیژیک ،منافع خود را بسنجیم و مستفید
شویم .سرانجام ما باید موقعیت خود را از آسیب پذیرترین
عنصر منطقه به چارراه و مرکزیت همکاریهای اقتصادی
و امنیتی برسانیم.
اما استفاده از همۀ این فرصتها بستگی به تشکیل زعامت
ملی ،داشتن رهبری مبتکر و سیاست امروزی دارد که با
بریدن از سیاستهای گذشته ،عدم اعتماد را در داخل از
طریق تفاهم با نخبگان کشور و در خارج با بیرون شدن از
دیپلوماسی  ،passiveچهرۀ کشور را دوباره ترمیم و
قابلیت اعتماد را به جود آوریم ،در غیر آن تهدیدها و آن
هم از نوع خطرناک آن دامنگیر کشور و در بهترین حالت و
ابتدا دامنگیر دولت خواهد شد.
برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود
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آقای غوریانی با سپاس که در این گفتوگو شرکت
کردید ،به عنوان نخستین پرسش میخواستم بدانم
بیستوچهار حوت چرا اهمیت دارد؟
با تشکر از روزنامۀ وزین ماندگار .بیستوچهار
ِ
خودجوش
حوت در هرات یادآورِ قیام قهرمانانه و
مردم هرات علیه نظام استبدادی وقت است .در قیام
بیستوچهارحوت  ،1357هزاران هراتی شرکت
کردند و تعداد کثیری جام شهادت نوشیدند .از بطن
همین قیام مردمی ،بعدا ً جریانهای آزادیخواه و ضد
دیکتاتوری شکل گرفت .در آنروز مردم هرات با
یک انگیزۀ واحد وارد خیابانها شدند .انگیزۀ آنها
دفاع از حق و عدالت بود ،دفاع از ارزشهای دینی
و ملی بود ،مردم هرات نمیخواستند که تظاهرات
مسالمتآمی ِز آنها چنان با خشونت پاسخ داده شود،
ولی چنین شد و زمامداران با تفنگ و توپ به استقبال
مردم شتافتند و هرات را به حمام خون تبدیل کردند.
چه درسهایی میتوان از این قیام مردمی گرفت؟
درسهای قیام هرات بسیار زیاد است .نخست در
همانزمان این قیام با وجود آنکه آزادی بیان و
ِ
صورت دهان به دهان در
مطبوعات نبود ،ولی به
سراسر کشور انعکاس یافت و مردم افغانستان از آن
باخبر شدند .به دنبال قیام بیستوچهار حوت هرات،
قیامهای دیگری در سراسر کشور بهراه افتاد و نشان
داد که مردم افغانستان مردمی یکپارچه و متحد
اند .از جانب دیگر ،قیام بیستوچهار حوت ،قیام
علیه یک نظام خودکامه و تمامیتخواه بود؛ نظامی
که همهچیز را در قبضه گرفته بود و بر مردم ظلم
و تعدی میکرد .در اسالم گفته میشود که نه ظالم
باشید و نه ظلم را بپذیرید .این پیامِ مه ِم قیامکنندهگان
بیستوچهار حوت بود که علیه ظلم بهپا خاسته
بودند .جنبشهای ضد تمامیتخواهی که از درون
حرکت و قیام بیستوچهار حوت بیرون شد ،به
این معنا بود که اگر دولتها متوجه وضعیت خود
نشوند و همچنان بخواهند با ظلم و تعدی حکومت
کنند ،حرکت مردمی متوقف نمیشود و به گونههای

هفت نامزد وزیر را معرفی میکند و اعضای باقی
مانده از طرف ریاست جمهوری معرفی میشوند.
آقای سانچاری از این نامزد وزرا نام نمیبرد و
میگوید که همزمان با معرفی آنان به پارلمان نام
این نامزد وزرا در اختیار رسانهها قرار خواهد
گرفت.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی هرچند در پیوند
به معرفی دوبارۀ وزرای رد شده چیزی اظهار نظر
نکرد ،اما بیان داشت که آنان تالش میکنند تا
چهرههای جدید را به پارلمان معرفی کنند.
آقای سانچارکی تأکید میکند که هر چه عاجلتر
باید کابینه تکمیل شود و نهادها و ادارات دولتی
از بیسرنوشتی و سرپرستی بیرون شود.
مشاور فرهنگی ریاست اجرایی میگوید که
مشکالت مردم روبه افزایش است و ادارات
دولتی تحرک الزم ندارد؛ بن ًا ضروری است تا به
این مشکالت رسیدهگی شود.
رییس جمهور غنی خود در افتتاح کار سال پنجم
شورای ملی گفت که به مجرد پایان انتخابات
هیأت اداری مجلس ،اعضای باقی مانده کابینه را
معرفی میکند؛ اما انتخابات درونی مجلس هفتۀ
گذشته به پایان رسید و تاهنوز از معرفی کابینه
خبری نیست.
هفت وزیر و رییس عمومی امنیت ملی پیش
از رخصتیهای زمستانی مجلس رأی اعتماد به
دست آوردند و باقی وزارتخانهها و ریاستهای
عمومی توسط سرپرستان اداره میشود.

اهمکاریها منجر به رشد و...

منسجم و برنامهریزیشده عمل میکند .در قیام
بیستوچهار حوت ،شما برنامهریزی را نمیبینید.
فقط مردم را میبینید که به صحنه آمدهاند ،ولی
بعدا ً که حکومت همچنان به حرکتهای ظالمانهاش
ادامه داد ،قیام بیستوچهار حوت به یک جنبش و
نیرو علیه تجاوز و اشغال تبدیل شد .درس عمدۀ
بیستوچهار حوت این است که مردم را نمیشود
دستکم گرفت .نمیشود که ارزشهای مردم را زیر
پا کرد و به آنها اهانت ورزید .بیستوچهار حوت،
صدای عدالتخواهی و رسیدن به یک نظامِ بااعتبار
ِ
ملی بود؛ نظامی که شاید در آن روزها به
صورت
تیوریک هنوز رنگوبوی آن مشخص نبود ،ولی
یک چیز مشخص بود که مردم ،نظامی مردمی بر
ِ
خواست خود میخواهند و هر کس که
اساس اراده و
جلو این خواست را بگیرد ،با واکنش مردمی روبهرو
خواهد شد.
روابط دوجانبه و تقویت روابط کابل  -ریاض صحبت
خواهد کرد.
این در حالی است که عبداهلل عبداهلل رییساجرایی
افغانستان نیز عصر روز جمعه وارد هند شده و در یک
نشست در دهلینو اعالم کرده است که چین میتواند با
نفوذ خود روی پاکستان ،برای حضور طالبان افغانستان

در روند مذاکرات صلح با دولت کابل همکاری کند.
سفر رهبران حکومت وحدت ملی در حالی صورت
میگیرد که اوباما روز پنجشنبه و پیش از سفر
اشرفغنی و عبداهلل به امریکا از طریق تماس ویدیویی
در مورد مسائل مختلف بحث و تبادل نظر کردند.
چندی قبل،جان بینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا،

از اشرفغنی برای سخنرانی در نشست مشترک کنگره
امریکا دعوت کرد.
قرار است اشرفغنی در  25ماه آینده میالدی به عنوان
رییسجمهور افغانستان پس از حامد کرزی در کنگره
امریکا سخنرانی کند.
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انریکه:

ورزش

نبود ژاوی حس میشود

بازیکن سابق بارسلونا میگوید لیگ برتر انگلیس با
اختالف بهترین لیگ دنیاست و با لیگهای دیگر فاصله
دارد.
با وجود نتایج بد تیمهای انگلیسی در لیگ قهرمانان
اروپا آلکسیس سانچس لیگ برتر را از همه لیگهای
دنیا برتر میداند.
او در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه آرسنال عنوان
کرد :دلیلی ندارد که نگران شوم .اطمینان دارم که آرسن
ونگر و دیگر بازیکنان آرسنال میتوانند به من کمک
کنند تا بهترین بازیهای خود را برای آرسنال به نمایش
بگذارم .به آرسنال آمدهام چرا که دوست دارم با پیراهن
این تیم قهرمانی در جامهای مختلف را به دست آورم.
اکنون باید تالش کنیم تا نتایج خوبی بگیریم و در جام
حذفی قهرمان شویم .با بازیکنان خوبی که در اختیار و
مربی باتجربهای که روی نیمکت داریم ،میتوانیم در هر
جامی رقابت کنیم .انگیزه و روحیه بسیار خوبی داریم و
میخواهیم در هر جامی از مدعیان اصلی کسب عنوان
قهرمانی باشیم.
او درباره شرایط لیگ برتر انگلیس هم گفت :در مقایسه
لیگ برتر انگلیس با دیگر لیگهایی که در آنها بازی
کردهام میتوانم بگویم که لیگ جزیره سختترین
لیگ دنیاست و به همین خاطر بسیار دوست داشتم تا
روزی بازی در این لیگ را تجربه کنم .تازه فهمیدم
چرا لیگ برتر بهترین لیگ دنیاست .فوتبال اینجا با همه
جا متفاوت است .انگلیس مهد فوتبال و فوتبال در این
کشور بسیار خاص است .قبل از آن که به آرسنال بیایم،
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آنچلوتی:

مربی بدون رابطه خوب با بازیکن
«مرده» به حساب میآید

سرمربی رئال مادرید با اعالم این که دوست دارد
روزی سرمربی ایتالیا شود ،سال  2030را برای انجام
این کار در نظر گرفت!
رئال مادرید در این هفته از رقابتهای لیگا ،امروز
(یکشنبه) و از ساعت  23و  30دقیقه به وقت تهران
میزبان لوانته است.
این تیم در حال حاضر با  61امتیاز از  26دیدار گذشته

تازه فهمیدم لیگ برتر بهترین لیگ دنیاست

خود در رده دوم جدول ردهبندی قرار دارد .لوانته هم
با  25امتیاز در رتبه هفدهم است.
کارلو آنچلوتی پیش از رویارویی با لوانته به صحبت
در مورد رابطهاش با بازیکنان رئال مادرید پرداخت.
وی در این زمینه گفت :داشتن رابطه خوب با بازیکنان
در یک باشگاه مهمترین مساله است .به نظرم این
موضوع از داشتن رابطه خوب با رییس باشگاه هم بهتر

با چند نفر صحبت کردم و همه آنها گفتند که آرسنال
باشگاه بزرگی است و بازیکنان خوبی در این تیم بازی
میکنند .اکنون در آرسنال هستم و چیزهایی را که درباره
این تیم گفتند به خوبی درک میکنم .آرسنال تیم بسیار
خوبی است و بازیکنان شاخص زیادی در این تیم بازی
میکنند .اطمینان دارم که میتوانیم با امکاناتی که در
اختیار داریم ،در هر جامی مدعی قهرمانی باشیم.
مهاجم شیلیایی توپچیهای لندن در پایان گفت :حاضرم
در هر پستی بازی کنم اما به نیمکت ذخیرهها منتقل
نشوم .نیمکتنشینی بدترین چیز برای من است و اصال
آن را دوست ندارم .نهایت تالش خودم را میکنم تا به
بازیکنی ثابت و تاثیرگذار برای آرسنال تبدیل شوم.

ورزش

بارتومئو و روسل محاکمه میشوند

از سانتوس به کاتالونیا نسبت داده شده است ،در دادگاه
حاضر میشوند.
قاضی پابلو روس ،مسئول رسیدگی به پرونده انتقال
نیمار ،رسیدگی مقدماتی به این پرونده را مختومه اعالم
کرده و تصمیم به رد درخواست وکالی ساندرو روسل
برای ارجاع پرونده به بارسلونا گرفته است.
به این ترتیب حاال پرونده به طور رسمی به دادگاه برده
خواهد شد و روسل و بارتومئو به عنوان متهمان ردیف
اول ماجرای فرار باشگاه بارسلونا از پرداخت رقم واقعی
مالیات قرارداد نیمار با کمتر اعالم کردن هزینه جذب
این ستاره برزیلی ،محاکمه خواهند شد.
جنجالی که ماجرای انتقال نیمار به بارسلونا به راه
انداخته و آن را به پرحاشیهترین خرید تاریخ باشگاه
تبدیل کرده است ،ساندرو روسل را سال گذشته وادار به
استعفا از سمت خود کرد اما با این حال او همچنان جزو
متهمان پرونده فرار بارسا از پرداخت مالیات محسوب
میشود.
خبر دادگاهی شدن بارتومئو در حالی در رسانههای
اسپانیایی منتشر شده است که او در پایان فصل جاری
باید خود را برای شرکت در انتخابات ریاست باشگاه
آماده کند.
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سرمربی بارسلونا تاکید کرد اگر لیونل مسی در اوج
باشد ،میتواند بهترین نمایش را به عنوان مدافع راست
هم داشته باشد.
بارسلونا در این هفته از رقابتهای لیگا به مصاف ایبار
خواهد رفت.
آبی  -اناریها که پس از مدتها موفق شدند صدر
جدول را از رئال مادرید بگیرند ،اکنون با  62امتیاز و
یک امتیاز برتری نسبت به رئال در صدر قرار دارند.
ایبار هم با  27امتیاز چهاردهم است.
لوییس انریکه امید زیادی دارد تیمش بتواند با ادامه
روند کنونی همچنان صدر جدول ردهبندی را در
اختیار داشته باشد .او اعالم کرد بازیکنانش به هیچ
وجه حریف را دست کم نخواهند گرفت .وی در این
زمینه گفت :روی بازی همه حریفانمان تمرکز میکنیم.
فکر میکنیم این تنها دیداری است که باید انجام دهیم.
میدانیم که بازی کردن در زمین ایبار بسیار سخت است
و آنها هم فصل خوبی را پشت سر گذاشتهاند .کار
سادهای نخواهیم داشت .نمیخواهیم به هفت شکست
پیاپی آنها اهمیتی بدهیم و برای گرفتن امتیازهای الزم
باید تالش زیادی داشته باشیم .همانطور که گفتم ایبار
فصل خوبی داشت ه و میدانم که امتیازگیری در این
ت میکند .بازیهای آنها را آنالیز
دیدار را برایمان سخ 
کرده و همه چیز را در موردشان میدانیم.
انریکه در مورد کمبود بازیکن در خط دفاع و
آسیبدیدگی سرخیو بوسکتس هم گفت :سرخیو
ک با کمبود بیشتری
آسیب دید تا در خط دفاع و هافب 
مواجه شویم .البته از این دست اتفاقها در هر تیمی

رخ میدهد اما قهرمانیها با همکاری همه بازیکنان یک
تیم کسب میشوند .بازیکنان زیادی در ترکیب تیمها
حضور دارند و میتوانند جای بازیکنان آسیب دیده
و محروم را بگیرند .باید خودمان را برای دیدارهای
پیشرو آماده کنیم .دیدارهای لیگ قهرمانان اروپا و
الکالسیکو در پیش هستند اما باید تاکید کنم بازیکنانم
به هیچ وجه با فکر کردن به این دیدارهای حساس
تمرکزشان به هم نمیخورد .آینده ،دنیایی فانتزی را
پیشروی ما قرار میدهد .این شانس را داریم که در
رقابتهای لیگ برتری امتیازیمان را حفظ کنیم.
سرمربی کاتاالنها در مورد میزان آمادگی لیونل مسی
و منطقهای که قرار است به او بازی دهد ،هم عنوان
کرد :مسی در سطحی بازی میکند که فرقی ندارد در
چه منطقهای به میدان برود .اگر در اوج باشد ،میتوانم
او را در پست دفاع راست قرار دهم و او هم بهترین
نمایش خود را ارائه میکند.
لوییس انریکه که در دروان فوتبالش ،بازوبند کاپیتانی
بارسلونا را به بازو میبست در مورد تعداد بازیهای
ژاوی هرناندس که به  750رسیده است نیز اظهار
داشت :این یک عدد فوقالعاده است .از او خواستم تا
به دوران فوتبالش در بارسلونا ادامه داده و این عدد را
همچنان باالتر ببرد .زمانی که در ترکیب ثابت به میدان
میرود ،مدل فوتبال تیم فرق میکند .وقتی هم که در
زمین نیست ،نبودش حس میشود .او تاثیری غیرقابل
تصور در نمایش تیم دارد .امیدوارم ژاوی تا سالها با
پیراهن بارسلونا در میدان حضور پیدا کند.

آلکسیس سانچس:

رؤسای فعلی و پیشین باشگاه بارسلونا در کنار هم به
دادگاه خواهند رفت تا از خود برابر اتهام فساد مالی و
فرار از پرداخت مالیات دفاع کنند.
به گزارش نشریه مارکای اسپانیا ،ساندرو روسل ،رییس
پیشین باشگاه بارسلونا و جانشین او خوسپ ماریا
بارتومئو به زودی برای ادای توضیح در خصوص
اتهاماتی که به آنها در خصوص موضوع انتقال نیمار
است .اگر ارتباط خوبی با بازیکنانتان نداشته باشید،
یک مربی مرده به حساب میآیید .برخیها میگویند
رابطه میتواند دوستانه باشد اما من میگویم باید
احترام متقابل وجود داشته باشد .دوست دارم در کنار
بازیکنانم بخندم و شوخی کنم.
او ادامه داد :آدمهای باهوش میدانند چه زمانهایی
باید همه چیز را جدی گرفت .به هر کسی که میگوید
من خیلی زود عصبانی میشوم ،باید بگویم به هیچ
وجه صحبتهایش را قبول ندارم .وقتی کارم را در یک
باشگاه آغاز میکنم ،پیشینه مربیگریام به من کمک
زیادی میکند .همیشه به خاطر افتخارهایی که در
دوران مربیگریام کسب کردم ،احترام زیادی گذاشته
میشود اما در ادامه با برخوردهای روزانه با بازیکنان
بیشتر شناخته میشوم .باید روند ثابتی از روز نخست
تا روز پایانی حضورم در یک باشگاه داشته باشم.
وقتی از آنچلوتی سوال شد چطور توانسته پهپه را در
رئال مادرید احیا کند ،وی در پاسخ گفت :استراتژی

خاصی در این زمینه ندارم .او میخواست رئال را ترک
کند زیرا بر این باور بود در لیگ فوتبال اسپانیا از او
به عنوان یک بازیکن خشن و بیاخالق یاد میشود.
من هم به او گفتم که نباید رئال را ترک کند و روی
او حساب کردهام .زینالدین زیدان بازیکنی بود که
از مدل تمرین کردنش خوشم میآمد و مرا سرگرم
میکرد اما رونالدو به خاطر آن که در هر بازی گلزنی
میکند ،موجب میشود احساس خوبی هم داشته باشم.
آنچلوتی در مورد تیم ملی فوتبال ایتالیا هم گفت:
دوست دارم روزی سرمربی آتزوری شوم اما برای
انجام این کار باید بر حس این که دوست دارم هر
روز در زمینهای تمرینی باشگاهی حضور داشته باشم،
غلبه کنم .تیم ملی فوتبال ایتالیا هر  12سال یک بار به
فینال جامجهانی میرسد و هر  24سال قهرمان جهان
میشود .همه چیز برای قهرمانی با این تیم در سال
 2030آماده است!
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وزیر مهاجرین و عودتکنندهگان:

مشکل اخراج اجباری مهاجرین در پاکستان حل شد

بودند که حتی مخارج برگشت به محالت خود شان در داخل
افغانستان را نداشتند.
آقای عالمی گفت افغانستان نگران بود که نشود پاکستان
حتی مهاجران ثبت شده را نیز به صورت کتلهیی از آن
کشور اخراج کند .اما آقای عالمی میگوید این مهاجران تا
نه ماه دیگر وقت دارند و با هیچ گونه اخراج اجباری مواجه
نخواهند شد.
آقای بلخی گفت حاال خطر اخراج اجباری مهاجران ثبت

ناشده نیز رفع شده است« :خواست ما در مورد مهاجرین
راجستر ناشده این بود که اینها باید راجستر شوند و به
عنوان اتباع پناهجوی افغان در پاکستان شناخته شوند تا با
راجستر شدن آنها براساس توافقاتی که بین افغانستان و
پاکستان است ،مهاجران راجستر ناشده ما را خطر اخراج
اجباری تهدید نکند».
افغانستان و پاکستان زمان مشخصی برای عودت مهاجرین
تعیین نکرده اند .ممکن است عودت داوطلبانه تا سه سال
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وزیر مهاجرین و عودت کنندگان پس از برگشت از سفر
به پاکستان اطمینان داد که دیگر تشویشی در مورد اخراج
اجباری مهاجرین افغانستان از پاکستان وجود ندارد.
حدود سه میلیون مهاجر افغانی در پاکستان زندگی میکنند
که بیشتر از نیمی از آنها مدرک اقامت ندارند .پاکستان وعده
داده است که همه مهاجران غیرقانونی را ثبت نام می کند.
آزار و اذیت مهاجران در پاکستان زمانی آغاز شد که
شورشیان بر یک مکتب نظامی در پیشاور حمله کردند و
بیش از صد تن از دانشجویان این مکتب را کشتند .پس
از این حمله ،مهاجران افغان با آزار و اذیتهای گستردهیی
روبرو شدند و حدود  30هزار خانواده مجبور شدند ،خانه و
محل زندگیشان را ترک کنند و به افغانستان برگردند.
به دنبال این آزارها ،حکومت افغانستان هیاتی را به پاکستان
فرستاد تا جلو اخراج اجباری مهاجرین از آن کشور گرفته
شود .سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت
کنندگان روز شنبه ( 23حوت  )1393در یک کنفرانس خبری
گفت« :آنها توافق کردند که مجموع مهاجرین راجستر ناشده
را در پاکستان راجستر کند .یک کمیته مشترک ایجاد شد تا
تدابیری را اتخاذ کند که براساس آن تا یک ماه دیگر راجستر
شروع شود».
چالشهای اخراج اجباری
دولت افغانستان میگوید در روزهایی که مهاجرین به صورت
اجباری از پاکستان اخراج میشدند ،حکومت توان کمک را
به آنها نداشت در حالی که  40درصد آن ها خانوادههایی
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تنشها باردیگر میان دهلی و اسالمآباد باال گرفت

بومبئی در صورتی بزودی پیگیری خواهد شد که دولت
هند در این مورد مدارکی را به پاکستان ارائه دهد.
وزارت امور خارجه پاکستان در مورد عدم پیشرفت
در پرونده سمجهوتا اکسپریس نیز در مقابل سفیر هند
معترض شد.
به گفته دان نیوز ،یکی از دادگاههای عالی هند «سوامی
آسیم آنند» عامل اصلی حادثه سمجهوتا اکسپریس را
بدون ضمانت آزاد کرده بود.
قابل ذکر است که انفجاری در قطار سمجهوتا اکسپریس
که مسیر آن از «الهور» پاکستان تا «دهلی» هند است ،در
 18فبروری سال  2007میالدی در نزدیکی شهر «پانی
پت» هند در  80کیلومتری شمال دهلی صورت گرفت و
در نتیجه  68نفر کشته و دهها تن دیگر زخمی شدند که
بیشتر آنها از اتباع پاکستانی بودند.
یادآوری میشود که روابط پاکستان و هند پس از یک
سال درگیری مرزی بین این دو کشور بدلیل دیدار «اس
جی شنکر» معاون وزیر امور خارجه این کشور در 12
اسفند ماه بهبود یافتهبود.
براساس منابع پاکستانی ،محور گفتوگوی مقامات هند
و پاکستان در این دیدار همکاری دوجانبه و تجارت
بوده اما در مورد از سر گیری مذاکرات صلح که از
جنوری سال  2013میالدی بدلیل مالقات دیپلماتهای
این کشور با رهبران کشمیر در دهلینو به تعویق افتاده
بود ،توافق کردهاند.
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تنشهای سیاسی دهلینو و اسالمآباد در حالی
با احضار سفرای یکدیگر از سر گرفته شده
که مقامات دو کشور طی دیدار معاون وزیر
امور خارجه هند از پاکستان برای از سر گیری
مذاکرات صلح اعالم آمادگی کرد ه بودند.
اعالم تبرئه و آزادی ذکی الرحمان لکهوی
عامل حمله «بمبئی» در سال  2008میالدی از
سوی دادگاه عالی اسالمآباد روز جمعه باردیگر
سبب افزایش تنش بین روابط سیاسی هند و
پاکستان شده است.
گفتنی است که دادگاه عالی اسالمآباد روز
جمعه ضمن تبرئه کردن لکهوی عامل حمله
بمبئی حکم آزادی وی را صادر کرده است.
یادآوری میشود که حمله تروریستی بمبئی در
سال  2008میالدی در چند مکان از جمله هتل
«ماریوت» در هند انجام شد که بر اثر آن بیش
از  150نفر کشته شدند و در نهایت دولت هند
ذکی الرحمان لکهوی را عامل اصلی این حمله
معرفی کرد.
براساس این گزارش ،وزارت امور خارجه هند
عبدالباسط سفیر پاکستان در هند را احضار و
خواستار توضیحاتی در این خصوص شده

است.
وزارت امور خارجه هند گفته که اسالمآباد باید در
خصوص حبس لکهوی عامل حمله بمبئی بطور جدی
عمل کند شود و اطمینان دهد تا وی از زندان آزاد نشود.
مقامات هندی ،دولت پاکستان را متهم کرده که دالیل
محکمی در رابطه با نقش لکهوی در حمله بمبئی را به
دادگاه عالی این کشور ارایه نکرد ه به همین دلیل وی
تبرئه شده است.
از سوی دیگر ،وزارت امور خارجه پاکستان نیز در
واکنش به احضار سفیر پاکستان در هند ،معاون سفیر
این کشور را احضار کرده و در مورد فرافکنی دهلینو
درباره تصمیم دادگاه عالی اسالمآباد معترض شده است.
وزارت امور خارجه پاکستان به سفیر هند اطمینان داده
که تبرئه لکهوی از سوی دادگاه عالی اسالمآباد پرونده
حمله بمبئی را تحت تاثیر نخواهد گذاشت زیرا این
پرونده در دادگاه مبارزه با تروریسم پیگیری میشود.
به گفته وزارت امور خارجه پاکستان ،پیگیری پرونده
حمله بمبئی بدلیل عدم ارایه شواهد از سوی دولت هند
است و عالوه بر این ،اجمل قصاب تنها عامل حمله
بمبئی که پس از این حمله نجات یافته بود ،بدون بررسی
در سال  2012میالدی اعدام شده است.
وزارت امور خارجه پاکستان اعالم کرد :پرونده حمله

را در بر بگیرد.
عودت عزتمندانه
توافق دیگری که بین مقامهای افغانستان و پاکستان صورت
گرفته این است که هرنوع برگشت مهاجرین افغان از پاکستان
باید داوطلبانه و عزتمندانه باشد .وزیر مهاجرین و عودت
کنندگان می گوید براساس این توافق ،عودت مهاجرین
براساس آمادگی های افغانستان صورت می گیرد.
در این سفر وزیر مهاجرین افغانستان به پاکستان توافق شده
تا برنامه برگشت مهاجرین با آمادگی های دولت افغانستان
برای پذیرش و اسکان آن ها مطابقت داشته باشد.
آقای بلخی گفت« :مقامات عالی پاکستان توافق کردند،
هرزمانی که مهاجرین برگشت میکنند ،قسمی مدیریت شود
که با ظرفیت افغانستان مطابقت داشته باشد .یعنی ما اگر
میتوانیم ماهانه  10هزار نفر را پذیرایی کنیم 11 ،هزار نفر
نیاید بنابراین عودت داوطلبان با توجه به ظرفیت افغانستان
تنظیم میشود».
افغانستان و پاکستان زمان مشخصی برای عودت مهاجرین
تعیین نکرده اند .آقای بلخی گفت که براساس توافقی که
صورت گرفته ممکن است عودت داوطلبانه تا سه سال را
در بر بگیرد.
توقع دیگر افغانستان از پاکستان این بوده که با مهاجران به
جای برخوردهای سیاسی ،با دیدگاه های بشری برخورد کند
و از آزار و اذیت هایی که این مهاجران می شوند ،جلوگیری
شود.
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