
د  چې  وايي،  شننونکي  چارو  سیايس  د 

د  ډېره  تر  څرګندونې  تازه  کرزي  ولسمرش 

لوېدیځ خالف د پيل شوې تبلیغايت جګړې 

برخه ده چې ولسمرش پیل کړې ده.

ولسمرش کرزي تېره ورځ یوې خربي ناستې 

امنیتي  امریکا  چېرې  که  وویل،  کې  وینا  په 

ووځي.  چې  ده  ښه  کوي  السلیک  نه  تړون 

همدارنګه ولسمرش کرزي وویل، چې باګرام 

د طالبان جوړونې فابریکه ده.

فکور  یونس  شننونکي  چارو  سیايس  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې 

د  څرګندونې  وروستۍ  کرزي  ولسمرش  د 

هغه د لوېدیځو مالتړو خالف د تبلیغايت پيل 

شوې جګړې برخه ده.

هغه وايي، ولسمرش له دې کنفرانس وړاندې 

له  درلودې،  موخې  ځانګړې  نه  کنفرانس  له 

همدې امله د خربیاالنو له پوښتنو یې تېښته 

کوله او د پوښتنو خالف خربې یې کولې.

د ده په وینا، دا چې د ولسمرش لوېدیځو مال
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دردناک

 

نخست وزير  که  کرد  ادعا  پاکستاني  سرشناس  تحليلگر 
پاکستان و رييس حزب تحريک انصاف اين کشور با طالبان 

همكاري مي کنند.
آغا مسعود حسين  مدعي شد، نواز شريف، نخست وزير 
پاکستان رابطه يي نزديک با اسامه بن الدن، سرکرده معدوم 
گروهک تروريستي القاعده داشت و اين گروه براي انتخاب 

وي به او کمک مالي کرده بود.
طالبان  ضد  دليل  همين  به  پاکستان  دولت  افزود،  وي 

عمليات انجام نمي دهد.
مسعود حسين همچنين اظهار داشت، عربستان سعودي به 

طالبان و دولت پاکستان کمک مالي مي کند.
گفته مي شود که نواز شريف در زمان دولت پرويز مشرف، 
رييس جمهوري پيشين پاکستان در زندان بود و به واسطه 
نواز  که  شد  امضا  قراردادي  آنان  بين  سعودي  عربستان 

شريف با خانواده اش به عربستان تبعيد شد.

کميسيون انتخابات نگران امنيت نامزدان انتخابات رياست جمهوری و 
معاونان شان در جريان مبارزات انتخاباتی است.

کميسيون مستقل انتخابات با توجه به وضعيت امنيتی در کشور، خطر 
در برابر زنده گی نامزدان رياست جمهوری سال آينده و معاونين آنها را 

دور از احتمال نمی داند.
مسووالن در اين کميسيون می گويند به خاطر جلوگيری از تهديدات 
امنيتی  ارگان های  با  را  آن  و  ترتيب  اين  از  پيش  را  احتمالی، طرحی 
امنيتی الزم را  تدابير  انتخابات  از  تا در هر مرحله  اند  شريک ساخته 

اتخاذ کنند.
ضياالحق امرخيل رييس دبيرخانۀ کميسيون مستقل انتخابات روز شنبه 
به راديو آزادی گفت: نگرانی هايی وجود دارند؛ زيرا کميسيون مستقل 
انتخابات را برگزار می کند. زمانيكه مسأله  انتخابات در حالت جنگ، 
از خطرات و مشكالت  اين خالی  جنگ و تهديدات مطرح می شود، 
تجارب  از  انتخابات  مستقل  کميسيون  که  است  علت  همين  نيست. 
گذشته خود استفاده کرده و از نيروهای امنيتی خواسته است تا امنيت 
را تامين کنند که هم کانديد بتواند در فضای امن پيام خود را برساند و 

هم کميسيون برای برگزاری انتخابات آماده گی بگيرد.
اين نگرانی ها در حالی مطرح می شوند که پس از چاشت روز جمعه 
محمد اسماعيل يكی از معاونين عبدرب الرسول سياف نامزد انتخابات 
قرار  انتحاری  حملۀ  يک  مورد  هرات  واليت  در  جمهوری،  رياست 

گرفت. اما آقای اسماعيل خان از اين حمله جان سالم بدر برد.

تحلیلگر برجستۀ پاکستانی:
نوازشریف و عمران خان با 

طالبان همکارند

کمیسیون  انتخابات:
جاِن نامزدان در خطر است طرح اجندای ملی با اعضای شورای 

عالی صلح در میان گذاشته شد
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اجندای ملی که اخيراً در افغانستان مطرح شده و به 
شده  تبديل  سياسی  مجالِس  در  غالب  گفتمان  يک 
است، نشان می دهد که افغانستان در ساِل 2014 به 
سوی دولت ـ ملت شدن پيش می رود و يا حداقل، 
تا  شده اند  فعال  افغانستان  سياسِی  شخصيت های 
سوق  شدن  ملت  ـ  دولت  سوی  به  را  کشور  اين 
دهند. البته اين حرکت با استفاده از مدل کارآمدِی 
نخبه گان روی دست گرفته می شود؛ نخبه گانی که در 

افغانستان می توانند کار را به پيش بَرند.
بايسته های  از  افغانستان  در  ملت سازی  ـ  دولت 
اوضاع(  عادی سازی  )و  جنگی  شرايط  از  عبور 
دارند  نياز  افغانستان،  نخبۀ  سياست مداران  و  است 
که با تجربه از گذشته، صفحۀ جديدی را برای نسِل 
اجندای  اين رو  از  بگشايند.  کشور  فردای  و  امروز 
ملت سازی  ـ  دولت  برای  حرکِت جدی  يک  ملی، 

به حساب می آيد.
عالِی  مراحل  از  بايد  را  ملت سازی  ـ  دولت  ايدۀ 
دوران  محصوِل  و  سياسی  تصميم گيری های 
شكل دهِی  می توان  را  دولت سازی  دانست.  معاصر 
کرد  تعريف  نهادها  و  چارچوب ها  ساختارها، 
اما  است.  سخت افزاری  ماهيِت  دارای  بيشتر  که 
فرهنگ  افكار،  به  می توان شكل دهی  را  ملت سازی 
و به طور کلی مليت تعريف کرد که مرحلۀ پس از 
را  آن  و  است  نرم افزاری  بنيان های  با  دولت سازی 
بايد از انشعاب های ديپلماسِی عمومی و قدرِت نرم 

دانست.

دولت ـ ملت سازی
نيازِ  به  پاسخ  در  عمده  به طور  ملت سازی  ـ  دولت 
دولت های  می شود.  مطرح  ورشكسته  دولت های 
جنِگ  يا  و  داخلی  جنگ های  برآيند  ورشكسته، 
انجام  در  آن ها  که  جايی  تا  استند  کشور  دو  بين 
يا  و  داخلی  امنيت  حفظ  مانند  فعاليت هايی 
برخی  می گردند.  منفعل  عمومی،  خدمات  ارايۀ 
جامعه شناسان، اولين تجربه های دولت ـ ملت سازی 
اما ريشه های  را مربوط به آلمان و جاپان می دانند؛ 
جنگ  از  پس  دوران  به  مربوط  بايد  را  فرايند  اين 
جهانی دوم دانست که امريكايی ها به ايجاد تحوالت 
اقتصادی و اجتماعی در برخی از کشورها مبادرت 
ورزيدند. در اين دوران، دولت و نهادهای غيردولتی 
و حتا بخش های خصوصی در شكل دهی به دولت ها 
و ملت های پس از جنگ جهانی دوم دخالت داشتند. 
زيرا  گشت،  متوقف  سرد  جنگ  از  پس  روند  اين 
تاکتيک های  و  اولويت ها  سفيد  کاخ  محافظه کاراِن 
جديدی را برای اجرا در کاخ سفيد پی گيری  کردند.
مربوط  ملت سازی  ـ  دولت  جديد  تجربه های   
که  عواملی  است.  عراق  و  افغانستان  بالكان،  به 
افغانستان را به سمِت يک دولِت ورشكسته هدايت 
شوروی؛  جماهير  اتحاد  حملۀ  از:  عبارت اند  کرد 
مجاهدين؛  دولت  بر  تحميلی  يا  داخلی  جنگ های 
افغانستان  درصدی  هشتاد  اشغال  و  طالبان  ظهور 

با  دوازده ساله  و  بی پايان  جنگ  پاکستان؛  توسط 
رسيده  فرا  که    2014 پُرچالِش  ساِل  و  تروريسم؛ 

است و آيندۀ روشنی هم وجود ندارد.
چهار اقدام اساسی که در دولتـ  ملت سازی مد نظر 
استفاده  يا  و  اجرا  ايجاد صلح،  از:  عبارت اند  است 
نهايت  در  و  بازسازی  صلح،  بر  مبتنی  شرايط  از 

جهت دهی به تحوالت سياسی اقتصادی. 
زمينه ساز  صلح،  اجرای  و  صلح  ايجاد  اقدامِ  دو 
به  است.  اقتصادی  ـ  سياسی  تحوالت  و  بازسازی 
ملت سازی،  ـ  دولت  ابتدايی  مراحل  در  عبارتی 
دارد.  غلبه  نظامی  با چارچوب های  امنيتی  اقدامات 
هم چنين  و  نمادين  عملی  می تواند  صلح  اجرای 
تبليغاتی برای جامعۀ بين المللی باشد و در حقيقت 
در اين مرحله نسبت به گروه هايی که خواهان تغيير 

شرايط هستند، واکنش نشان داده می شود. 
در مرحلۀ بازسازی يكی از اقدامات، بازسازی اقتدار 
دولِت مرکزی است که از طريق مقابله با تهديدهای 
عبارتی،  به  می گردد.  آشكار  خارجی  و  داخلی 
بازسازی به معنای ساختن فيزيک های مخرِب شهر 
و هم چنين بازسازی اليه های پنهانی دولت است. اما 
بازسازی  مورد  بايد  نيز  مشروعيت  اقتدار،  کنار  در 
انتخابات های  انجام  با  همگام  امر  اين  قرارگيرد. 
دموکراتيک است. برای مثال، انتخابات های اوليه در 
افغانستان، تالشی بود برای تقويت مشروعيِت دولت 

انتقالی به عالوۀ مشروعيت دادن به کنفرانس بن.

دولت سازی در افغانستان
ضعيفی  دولت های  عمدتًا  افغانستان  دولت های 
مناطق  حدی  تا  و  کابل  به  آن ها  اقتدار  که  بوده اند 
اين  اقتصاد  است.  بوده  محدود  کشور  اين  شماِل 
دولت ها نيز با وابسته گی همبست شده است. دولت 
وحدت ملی در پی آن است تا اوضاع افغانستان را از 
هرج ومرج )آنارشی( خارج کرده و با شكل دهی به 
دولت، بنيان های ابتدايی اين اقدام را پی ريزی نمايد.
قضايی  نهاد  گرفته،  شكل  نهادهای  از  ديگر  يكی 
از  خروج  منظور  به  امر  اين  است.  افغانستان  در 
در  بيشتر  که  است  قضاوت  قديمِی  شاکله های 
قرار  ريش سفيدانی  يا  و  قبايل  روسای  اختيار 
رويۀ  رعايت  به  ملزم  را  خود  هيچ گاه  که  داشت 
يک  و  افغانستان  ملی  بانک  نمی دانستند.  ملی 
ملی،  قضايی  نظام  کنار  در  ثبات  با  پولی  واحد 
و  شد.  خارجی  سرمايه گذاری های  جذب  سبب 
در مرحلۀ بعد، احزاب يا چرخ دنده های دولت های 
از  يكی  بودند.  افغانستان  جديد  تجربه های  آينده، 
بايدهای تشكيل دولت ملی در افغانستان، مديريت 
نزاع های بومی است. اين مديريت را می توان به دو 
برای  قبيله يی و تالش  ـ  قومی  بخش درگيری های 
احزابی  معموالً  افغانستان  در  کرد.  تقسيم  استقالل 
باشند،  با دولت مرکزی داشته  ارتباط عشيره يی  که 
توان دستيابی به ابزارها و منابع بيشتری را دارند. هر 
قوم بر مناطق خاصی از جغرافيای افغانستان تسلط 

دارد و خواستار استفاده از منابع همان منطقه است. 
برخی  شد  سبب  توزيع،  در  عدالت  نبود  احساس 
خود  برای  مناسب  گزينه يی  را  استقالل  قبايل،  از 
بيابند. از اين رو بايد تالش کرد تا با تقويت اقتصاد 
از  و  قبيله يی  تعصبات  بر  يک طرف  از  افغانستان، 

طرف ديگر بر تفكر استقالل طلبی چيره شد.
ملت سازی در افغانستان

اين  که  است  آن  با دولت سازی  تفاوت ملت سازی 
دولت سازی  از  پيچيده تر  و  ظريف تر  بسيار  مرحله 
فرهنگی،  اليه های  به  ورود  معنای  به  و  است 
برای  بايد  نيازها و ديگر مواردی ست که  آموزشی، 
اقدامی  هر  از  قبل  کارآمد،  استراتژی  يک  تبيين 
و  نيازها  تغيير  آموزش،  مولفۀ  سه  شوند.  کشف 
برجسته  افغانستان  در  ملت سازی  بحث  در  ابزارها 
است. حداقل يک نگاه همين مسأله است. مبارزه با 
بی سوادی مقدمه يی برای رهايی از برخی مشكالت 
به  توجه  با  زنان  بخش  اين  در  می آيد.  حساب  به 
محدوديت های دورۀ طالبان، بايد بيشتر مد نظر قرار 
گيرند. تالش شود که زبان انگليسی نيز در مكاتب 

افغانستان گنجانيده شود. 

حق تعیین سرنوشت
دارد  زيادی  اهميت  تعيين سرنوشت،  به حق  نياز 
عماًل  انتخابات،  در  شرکت  با  افغانستان  مردم  و 
بارزترين  شوند.  سياست  عرصۀ  وارد  می توانند 
عامل برای تحقق اين موضوع، رسانه ها و وسايل 
و  تقويت  است.  افغانستان  در  جمعی  ارتباط 
گسترِش رسانه های افغانستان و استفاده از آن در 
برای  موثر  راه های  از  يكی  مردم،  به  آگاهی دهی 
به دولت  رشد شعور سياسی جامعه و دست يابی 
در  سنت هاست.  ديگر،  عامل  است.  ملی  وحدت 
که حوزۀ  افرادی  بين  در  به خصوص  و  افغانستان 
مذهب را فراگير می دانند، الزم است که هر چيزی 
با مذهب منطبق باشد. دين، يكی از ابزارهای مهم 
برای رسيدن به دولت ـ ملت در افغانستان است، 
اما به اين شرط که آن را از قرائِت جابرانۀ طالبانی 
رهانيد و به عنوان يک عامِل مستقل به کار بست. 
نخبه گان  عنوان  به  دينی  عالمان  نقش  اين رو  از 
حاصل  که  ملی  دولت  يک  ايجاد  برای  تأثيرگذار 
آن هم  است  بااهميت  بسيار  است،  مدرن  روزگار 
ايدۀ  انتقال  برای  ورکشاپ هايی  که  شرط  بدين 
شناخِت  تا  شود  داده  تدارک  آنان،  به  ملی  دولت 
واضحی از اين مقوله پيدا کنند. بنابراين، اجندای 
ملی در فرصتی مطرح می گردد که همۀ ذهنيت ها 
برگزار  انتخابات  است  قرار  و  شده  دوخته  آن  به 
ملی  دولت  به  رسيدن  برای  بايد  بی ترديد  شود. 
نهايت  فرصت  اين  از  ملی،  وحدت  حكومت  و 
استفاده را کرد. نامزدان رياست جمهوری که بيشتر 
نياز  از ديگر فعاالِن سياسی به اين طرح و برنامه 
ملی  اجندای  از  را  استقبال  بهترين  بايد  دارند، 

به عمل آورند.
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احمد رشید

اجندای ملی؛
تأمـلی برای دولت ـ ملت سازی

 

طالب نوازِی آشكارِ رييس جمهور کرزی در نشست خبری ديروز، 
اين بار سنِگ تمامِ دشمنی با اياالت متحده را گذاشت. 

روز گذشته، آقای کرزی از پشت حصارهای ارگ رياست جمهوری 
به  را  متحده  اياالت  قاطعيت،  با  و  مقابل رسانه ها ظاهر شد  در 
بريتانيای دورۀ استعمار تشبيه کرد و زندان بگرام را دليل اصلِی 
از  امنيتی  پيمان  امضای  خواند.  تروريسم  و  طالبان  گسترِش 
و  شد  عنوان  گندمک  معاهدۀ  امضای  چونان  کرزی،  آقای  نظر 
اياالت متحده، چونان کشوری که توانايی آوردِن صلح پايدار در 
افغانستان را دارد اما اين کار را نمی کند و برعكس برای تأمين 

منافع خويش، رياست جمهوری را در منگنه قرار می دهد.
افغانستان  تاريخ  در  سخنرانی  خنده دارترين  سخنرانی،  اين  اگر 
برنامۀ  يک  پی  در  که  است  آن  خطرناک تريِن  به يقين  نباشد، 

ازپيش شروع شده ايراد می گردد.
با اين سخنان، بسيار روشن است.  پيوند  نيت رييس جمهور در 
پاياِن کار  به  او درست زمانی که فقط چندماه  اين موضع گيرِی 
وی باقی مانده، قابل درک است؛ اما اين که چه گونه آقای کرزی 
کند،  شخصی اش  منافع  فدای  را  مملكت  همۀ  که  شده  متقاعد 
اين  دنباِل  به  کرزی  آقای  روزها  اين  نيست.  فهم  قابل  به آسانی 
خواهد  روبه رو  وضعيتی  چه  با  او  از  پس  افغانستاِن  که  نيست 
ميان  پُرزرق وبرقش در  ادامۀ زنده گی  او،  شد؛ بل دغدغۀ اصلی  
مردمی ست که سال ها از آنان دور بوده است. مراد رييس جمهور 
آن است که دِل عوامِ ساده دل و آن هايی که به نحوی از تبليغاِت 

طالبان متأثر استند و در نهايت، گروه طالبان را به دست بياورد. 
اين که آقای کرزی می گويد يكی از سناتوران امريكايی در سال 
2008 به او گفته است که »ما اگر شک کوچكی به کسی داشته 
که  کاری ست  اين  که  گفتم  من  می کنيم.  زندانی  را  او  باشيم، 
و  عظيم  بغاوِت  و  بلوا  باعث  و  کردند  افغانستان  در  شوروی ها 
جهاد در افغانستان شد. او گفت که خير، ما تأسيسات بزرگ تری 
می سازيم و مردم زيادتری از خاک شما را زندانی می کنيم. من 
يک  تو  گفت:  بكنيد.  را  کار  اين  شما  که  نمی گذارم  که  گفتم 
و  بی بنياد  ادعای  يک  بگيری«  را  ما  نمی توانی جلو  آدم هستی، 
کاماًل عوام فريبانه است که ادبياتش بيشتر به ديالوگ  های قهرماناِن 
بر  اگر  و  تأمل بر انگيز.  واقعيتی  تا  دارد  شباهت  هندی  فلم های 
فرض چنين بوده، چرا آقای کرزی در همان سال 2008 آن را 

مطرح نساخته که اکنون آشكارش می سازد؟
دفاع آقای کرزی از زندانيان طالب، در نيِت او برای تقويِت پايگاه 
قومی اش ريشه دارد که تصور می کند با پايان دورۀ مأموريتش، 
ناگزير به بازگشت به سمِت قوم و قبيله اش خواهد بود و بايد 
برگزيند.  را  توشه  هايی  چنين  خود،  سياسی  حيات  ادامۀ  برای 
تشبيه سازی امضای پيمان امنيتی به معاهدۀ گندمک و رسميت دهِی 
آب  همين جا  از  نيز  عبدالرحمن خان  سوی  از  ديورند  خط 
می خورد. آقای کرزی آگاهانه با چنين تشبيه سازی يی می خواهد 
حمايِت عوامِ ساده دل را جلب کند. ورنه، در به رسميت شناختن 
خط ديورند از سوی عبدالرحمن خان، هيچ فشاری در کار نبوده 
انگليس ها به  برابر پول و اسلحۀ  و او خط ديورند را صرفًا در 
رسميت شناخت که می توان اسناد فراواِن تاريخی را شاهِد اين 

حقيقت گرفت.
رييس جمهور  بلكه  نمی گردد،  خالصه  همين جا  به  تنها  مسأله 
می شود؛  کنونی  وضعيت  ادامۀ  خواهان  و  می رود  پيشتر  اين  از 
طوری که می گويد جنگ با طالبان را خودمان حل می کنيم، فقط 
با  آشكار  هم سويی  نيز  سخنان  اين  پشت  در  بروند.  خارجی ها 
طالبان نهفته است و به نظر می رسد که آقای کرزی برای رسيدن 
به هدفش، از طالبان هم نمی گذرد و تالش دارد که خود را با 
ناتو  نيروهای  ادامۀ حضور  آن که  با  او  دهد.  نشان  هم مرام  آنان 
می خواند،  ملوک الطوايفی  حكومت  ايجاد  مايۀ  را  افغانستان  در 
خودش  که  روشی  که  حال آن  برنمی شمارد.  را  خود  داليِل  اما 
افغانستان و در نهايت، سقوط نظام  پيشه کرده، عماًل به تجزيۀ 

می انجامد.
با اين اوصاف، به نظر می رسد که آقای کرزی هيچ برنامه يی برای 
تحويِل مسالمت آميز قدرت به تيم برندۀ پس از انتخابات ندارد. 
او با اين رفتار و سخنانش سعی دارد که يک افغانستاِن منزوی 
و ضعيف را همراه با يک نيروی قوی متخاصم )طالبان(، به تيم 
رهبری آينده تحويل دهد و در پهلوی آن، خود بتواند با پايگاه 
قومی يی که آرزوی دست يابی به آن را دارد، در نظام آينده شريک 
برای  رييس جمهور  جناب  اما  بچرخاند.  را  آن  حتا  يا  و  شود 
رسيدن به اين هدف، از خود مايه نگذاشته است. او سعی دارد با 
فريب مردم، مايۀ اين قمار بزرگ را از خودِ مردم بگذارد؛ قماری 
که در يک سويش، سود بسيارِ ضعيف و احتمالِی شخِص آقای 
کرزی نهفته است و در سوی ديگر آن، نابودی تمام دستاوردهای 

دوازده سالۀ افغانستان!

قماِر بسـیار خطرناِک 
آقای کرزی
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آزادی، بزرگترین بازنده در مصر
نظام  کهنه کار  دولتمردان  از  يكی  عنوان  به  موسی  عمر 
مصر که بر فرآيند تدوين قانون اساسی اين کشور نظارت 
وضعيت  به  می توانيم  اکنون  ما  که  گفت  اخيراً  داشته 
يک  داريم  نياز  اکنون  آنچه  و  بازگرديم  مصر  در  عادی 
رييس جمهور خوب است، اما آيا واقعًا مساله اصلی در 

مصر اين است؟
يک  در  پيش  روز  چند  مصر  اساسی  قانون  پيش نويس 
همه پرسی طی دو روز به رای گذاشته شد در حالی که 
اساسی،  قانون  اين  تصويب  و  مساله  اين  پنهان  معنای 
نخستين  حذف  باعث  که  مصر  ارتش  کودتای  پذيرش 
سوی  از  شد،  کشور  اين  تاريخ  منتخب  رييس جمهور 

مردم است.
سخنگوی وزارت داخلۀ مصر اعالم کرد ميزان حضور در 

اين انتخابات باال بوده اما از ارائه ارقام 
دقيق خودداری کرد.

اين  آرای  ميزان  غيررسمی  برآوردهای 
مجموع  از  ميليون   27 را  همه پرسی 
شرايط  واجد  رای دهنده  ميليون   55
دانسته اند اما کسانی که در اين انتخابات 
رای دادند ظاهرا سنت قديمی انتخابات 
طی 60 سال حكومت ارتش در مصر را 
گسترده  صورت  به  مثبت  رای  دادن  با 

احيا کردند.
که  کرد  اعالم  انتخابات  کميسيون 
اساسی  قانون  به  مثبت  آرای  ميزان 
است  ممكن  است.  بوده  درصد   98.1
اصلی  جنبه های  خصوص  در  سواالتی 
اين حقيقت که  ويژه  به  اين همه پرسی 
قانون اساسی  اين  به  حاميان رای منفی 
کنار  دولت  کنترل  تحت  رسانه های  از 
گذاشته شدند مطرح شود. با اين وجود 
ترديدی وجود ندارد که اکثريت کسانی 
خواهان  دادند  رای  همه پرسی  در  که 

تاييد کودتايی بوده اند که اخوان المسلمين را از قدرت 
بيرون کرد.

به طور ساده بايد گفت که قانون اساسی جديد مصر يک 
نسخه تا حدی ارتقا يافته از قانون اساسی اجرا شده در 
قانون  اين  زمان رياست جمهوری حسنی مبارک است. 
اساسی به ارتش اجازه می دهد موضع محوری خود در 
دولت را همچنان حفظ کرده و نسبت به جنبه های اصلی 

سياست های امنيتی و خارجی حق وتو داشته باشد.
که  را  تجمع  و  بيان  آزادی   اساسی  قانون  اين  همچنين 
مصری ها فكر می کردند با بهار عربی به دست آورده اند 
در  غيرنظامی  مخالفان  محاکمه  اجازه  و  کرده  محدود 

دادگاه های نظامی را داده است.
با اين وجود تمايل يک بخش مهم از جامعه مصر برای 
قدری  به  المسلمين  اخوان  دست  از  يافتن  خالصی 
به  مصر  بی آبروی  های  جنرال  از  آنها  که  بود  قدرتمند 
عنوان ناجيان خود استقبال کردند. آنچه که مسلم است 
آن است که ارتش مصر مصمم به بازگشت به پيش از 
بهار عربی و بازيابی تسلط سابق خود است. اين مساله 
برای سال جاری ميالدی موضوع محوری عرصه سياست 

مصر خواهد بود.
در يكی از اين سناريوها جنرال عبدالفتاح سيسی، وزير 
با  احتماال  کشور  اين  ارتش  رييس  و  مصر  فعلی  دفاع 
رای سنتی 90 درصدی که بسياری از ديكتاتورهای سابق 
نظير جمال عبدالناصر و حسنی مبارک مدعی آن بودند، 

رييس جمهور خواهد شد.
سابق  منصبان  صاحب  از  يكی  عنوان  به  موسی  عمر 
اين  برای  حاضر  حال  در  عبدالناصر  جمال  حكومت 

سناريو تبليغ می کند.
وی چند روز پيش گفت: جنرال عبدالفتاح سيسی بهترين 

فرد در حال حاضر برای مصر است.
قديمی  تكنوکرات  يک  مصر  ارتش  ديگر  سناريوی  در 
نظير خود عمر موسی را وارد ميدان کرده و رييس جمهور 
خواهد کرد و در پشت صحنه افسار قدرت را در دست 

خواهد گرفت.
هشت  در  که  کرده  تصريح  مصر  جديد  اساسی  قانون 

سال آينده وزير دفاع اين کشور از سوی ارتش منصوب 
بنابراين  جمهوری  روسای  از  يک  هيچ  نه  شد  خواهد 
و  مانده  باقی  دفاع  وزير  همچنان  می تواند  السيسی 

همچنان قدرت واقعی را در دست داشته باشد.
تا  داشته  تالش  هميشه  نيز همچون  اوباما  باراک  دولت 
پشت  در  مصر  کودتای  از  حمايت  با  را  احتياط  جانب 
صحنه بگيرد در حالی که به صورت علنی تا حدی از آن 
انتقاد می کند و با کاهش کمک های نظامی با آن برخورد 

می کند.
نزد همه  آمريكا  که  را  نفوذی  زيادی  تا حد  دولت  اين 
برده  بين  از  داشت  مصر  سياست  عرصه  در  بازيگران 

است.
اخوان المسلمين که به لطف تالش های هيالری کلينتون، 
آمريكا روابط  امور خارجه سابق  وزير 
کرده  برقرار  واشنگتن  با  را  نزديكی 
به موضع سنتی  بازگشت  در حال  بود 
مصر  ارتش  است.  خود  ضدآمريكايی 
نيز اکنون آمريكا را يک دوست بی ثبات 
به  نياز  مواقع  در  می تواند  که  می داند 

شما از پشت خنجر بزند.
نيز  مصر  دموکراسی خواه  گروه های 
نسبت به شكست و يا عدم تمايل اوباما 
در اتخاذ يک موضع صريح در حمايت 
از اصالحات سياسی و اجتماعی واقعی 

در مصر ناخرسند هستند.
به  نسبت  موسی  عمر  اميد  خالف  بر 
به وضعيت  اکنون مصر می تواند  اينكه 
اينكه  از  نظر  )صرف  بازگردد  عادی 
کلمه عادی در يک جامعه با تنش های 
اساسی  قانون  دارد(  معنی  چه  انقالبی 
فصل  يک  آغاز  می تواند  مصر  جديد 
اين  در  خشونت  و  بی ثباتی  در  جديد 

کشور باشد.
بازی سياسی مصر کنار گذاشته  از  المسلمين که  اخوان 
شده می تواند در کنترل عناصر افراطگر و راديكال قرار 
انتخابات  و  اساسی  قانون  به  اعتقادی  هيچ  که  گرفته 

ندارند.
در اين ميان ارتش مصر نيز ممكن است به اسالم گرايان 
راديكال نظير سلفی ها امتيازات بيشتری را برای انزوای 

اخوان المسلمين پيشنهاد دهد.
گروه های دموکراسی خواه نيز بازندگانی خواهند بود که 
بيشتر  آنها در استقرار يک نظام تكثرگرا هر چه  رويای 

کم رنگ خواهد شد.

جان کری:
 غیبت امریکا از مسایل روز 

جهان »افسانه« است

گورباچف به پوتین و اوباما:

اوکراین را نجات بدهید
نخست وزیر مالزی: 

مسیحیان به ممنوعیت استفاده 
از کلمه »اهلل« توجه کنند

آخرين رهبر شوروی سابق از روسای 
تا  خواست  روسيه  و  امريكا  جمهور 
از  اوکراين  نجات  برای  را  اقداماتی 
داخلی  جنگ  يک  در  شدن  گرفتار 

انجام دهند.
ميخائيل گورباچف 82 ساله، آخرين 
نامه ای  در  سابق  شوروی  رهبر 
پوتين«،  »والديمير  به  سرگشاده 
»باراک  و  روسيه  رئيس جمهوری 
نوشت:  امريكايی اش  همتای  اوباما«، 
اين  خود  تنها  نه  اوکراين  در  بحران 
کشور و کشورهای همسايه بلكه تمام 

اروپا و جهان را تهديد می کند.
است:  آورده  نامه اش   ادامه  در  گورباچف 
عليه  اوکراينی ها  که  دهيم  اجاره  نبايد 
که  می رسد  نظر  به  پاخيزند.  به  يكديگر 
روسيه  روسای جمهور  ميانجی گری  بدون 
فاجعه  اين  به  دادن  پايان  برای  امريكا  و 

احتمال بروز درگيری های بيشتر باشد.
وی در اين نامه از پوتين و اوباما خواسته تا 
برای حل بحران اوکراين وارد عمل شوند.

با اشاره به  »يوری اوشاکف، معاون پوتين 
اين نام گفت: رئيس جمهوری روسيه اين 
نام از سوی گورباچف را دريافت و آن را 
نداده  آن  به  پاسخی  هنوز  اما  کرد  مطالعه 

است.
با  تلفنی  اخيراً  پوتين  و  اوباما  افزود:  وی 
پوتين درباره  اما  يكديگر گفت وگو کردند 
امريكايی اش  همتای  با  اوکراين  بحران 

سخنی نگفت.
گورباچف در اين نامه نوشت: من از شما 
روسای جمهور روسيه و امريكا می خواهم 
تا فرصتی را برای انجام يک اقدام جامع و 
بازگشت  برای  اوکراين  به  در کمک  کامل 
در  آميز  صلح  توسعه  و  تحول  مسير  به 
اميدوارم که اين کار را انجام  نظر بگيريد. 

می دهيد.
اينكه  بر  مبنی  اظهارنظرها  امريكا  خارجه  امور  وزير 
واشنگتن خود را از امور دنيا عقب کشيده رد کرد و آن را 

يک افسانه خواند.
امور  وزير  کری،  جان  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
جهانی  نشست  در  خود  سخنرانی  در  امريكا  خارجه 
برخی  اينكه  از  من  گفت:  سوئيس  داووس،  در  اقتصاد 
اوقات می شنوم بعضی افراد می گويند امريكا هيچ دخالتی 
در امور دنيا ندارد، متحير می شوم. اين گفته ها به افسانه ای 
می ماند در حقيقت، هيچ چيز نمی تواند جای حقيقت را 

بگيرد و آن حضور امريكا در صحنه جهانی است.
به  واکنش  از  بخشی  اصل  در  کری  جان  اظهارات 
صحبت های ترکی الفيصل، رييس سابق سازمان اطالعات 
عدم  از  جهان  داشت:  بيان  که  بود  داووس  در  عربستان 

عملكرد موثر در سياست خارجی امريكا مايوس است.
مسائل  در  واشنگتن  گفت:  امريكا  خارجه  امور  وزير 
خاورميانه، اسراييل، سوريه و آسيا تا آفريقا حضور موثری 
دارد و با اين اقدامات قصد دارد تا با ديدگاه های نامربوط 
داخل  در  انتقادها  و  خاورميانه  در  افراد  برخی  سوی  از 
امريكا مقابله کند. اين امر که تنها ابزار تاثيرگذار امريكا، 
تفكری  مبنای  بر  است،  نظامی اش  نيروهای  و  ارتش 
نادرست بنا شده است. اگر حضور نظامی گسترده نداشته 
باشيم و نتوانيم در موقعيت های اضطراری، عكس العملی 

سريع نشان دهيم، به عبارتی در صحنه غايب هستيم.
وی در ادامه گفت: هيچ کشور ديگری را نمی توان يافت 
که همچون امريكا در صحنه جهانی چنين فعال و دخيل 

باشد به ويژه در کشورهای خاورميانه.
کری در جريان سفر خود به داووس درباره مساله صلح 
نتانياهو،  بنيامين  با  رژيم صهيونيستی و فلسطين تاکيد و 
از  و  پرداخت  گفتگو  به  صهيونيستی  رژيم  نخست وزير 
توافق حاصله ميان قدرت های جهان و ايران درباره برنامه 

اتمی اين کشور حمايت کرد.
سياسی  راه حل  يک  گفت:  سوريه  درباره  همچنين  وی 
اين کشور  يافتن بحران موجود در  برای خاتمه  راه  تنها 
سوريه  رئيس جمهوری  اسد،  بشار  و  است  درگير جنگ 

هيچ جايگاهی در آينده کشورش نخواهد داشت.
جنگ  کری  جان  نوشت،  نيز  پست  اورشليم  روزنامه 
سوريه را يک تراژدی انسانی و غيرقابل تصور توصيف 
کرد و مدعی شد: اسد تمامی مشروعيت خود را از دست 
داده و سوريه تنها قطب بزرگ برای جذب افراطگرايان و 

تروريست ها در جهان بدل شده است.
وی همچنين درباره صلح ميان فلسطين و اسراييل گفت 
که تداوم وضعيت موجود ميان اين دو غيرقابل قبول است 
و شكست مذاکرات باعث به قدرت رسيدن افراطگرايان 

خواهد شد.

از  بايد  اين کشور  مسيحيان  که  مساله  اين  بر  تاکيد  با  وزيرمالزی  نخست 
قوانينی که آنها را از استفاده از کلمه »اهلل« ممنوع می سازد، تبعيت کنند، به 
سكوت خود در رابطه با اختالفات مسلمانان و مسيحيان که نگرانی ها نسبت 

به بروز درگيری مذهبی را افزايش داده است، پايان داد.
مالزی  نخست وزير  رزاق،  نجيب  اظهارات  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
نگرانی مسيحيان را به همراه داشت. آنها اين مساله را نمونه يی از افزايش 
تعصبات اسالمی می دانند که خدشه دار شدن تصوير ميانه رو را به دنبال دارد 

و اکثريت مسلمانان اين کشور را تهديد می کند.
کرده اند،  درخواست  اخيراً  مالزی  پادشاه  جمله  از  مسلمان  محافظه کاران 
مسيحيانی که به زبان مااليی صحبت می کنند از کلمه »اهلل« استفاده نكنند 

چرا که اين واژه به مسلمانان اختصاص دارد.
مسلمانان مالزی از کلمه جالله »اهلل« در عبادت هايشان بسيار استفاده می کنند.
باعث  ميالدی   2010 سال  در  اهلل  جالله  کلمه  از  استفاده  سر  بر  اختالف 
از  مالزی  مذهبی  و  دينی  مكان های  برخی  در  خشونت   و  درگيری   ايجاد 

جمله کليساها شد.
نجيب رزاق روز جمعه گفت: توافق موسوم به »توافقنامه 10 بخشی« همانند 
ديگر قوانين و احكام سلطنتی است. اين توافقنامه بر اساس قوانين دولتی و 

فدرالی تنظيم شده است.
رزاق  نجيب  از  مسيحيان  اخير،  هفته های  در  تنش ها  افزايش  با  همزمان 
اقليت ها در خصوص روش عبادت و  از آزادی تضمين شده  تا  خواستند 

نيايش پرودگار که طبق قانون اساسی است، حمايت کند.
با  رابطه  در  مالزی  کليساهای  شورای  مديرکل  شاستری،  هرمن  کشيش 

اظهارات نجيب رزاق گفت: البته ما از اين اظهارات بسيار نااميد شديم.
آنها صدها سال  مااليی صحبت می کنند، می گويند،  زبان  به  مسيحيانی که 

است که برای اشاره به پرودگار خود از کلمه »اهلل« استفاده می کنند.
شاستری گفت: کليساها بايد به ارايه خدمات خود طبق انجيل ادامه دهند. 
تعهدات  به  بايد  آنها  و  با دولت مطرح می کنيم  را  اين مساله  بار ديگر  ما 

خود عمل کنند.
مسلمانان مالزی 60 درصد از جمعيت 28 ميليونی و چند قبيله يی اين کشور 
کشور  اين  کل  از جمعيت  درصد   2.6 تنها حدود  اما  می دهند  تشكيل  را 

مسيحی هستند.

                                                                                                                            نیویورک پست



        علی رضا عزیزی
طبع آدمی طوری است که نمی تواند همواره 
و هميشه »با بهترين مفاهيم زنده گی کردن« 
را تحمل نمايد. با بهترين مفاهيم زنده گی 
ظرفيت  و  اراده  عقالنيت،  کردن صداقت، 
نظر  در  را  توانايی  عدم  اين  می خواهد. 
بگيريد و از سوی ديگر توجه داشته باشيد 
که آدمی موجودی است که گسترش اميال 
و آرزوهای حقيرانۀ خويش را نيز به غايت 
به  آزادی يی  کمترين  با  و  می دارد  دوست 
آن  سوی  به  و  می انديشد  نفس«  »تحقق 
اين  اساسی تر  مسالۀ  اما  می يابد.  گرايش 
است که او در اين جا هم به لحاظ فطرتی 
نهاده  يادگار  به  وجودش  در  خداوند  که 
بشری اش  وجدان  يا  مذهبی(  ديدگاه  )از 
کرامت  به  توجه  و  انسانی(  ديدگاه  )از 
نمی تواند  ليبرالی(  ديدگاه  )از  انسانی اش 
تحمل  را  خويش  حقارت  هميشه  برای 
باز  به سوی »خوب شدن«  نتيجه  کند، در 

می گردد و باز دور گذشته ادامه می يابد.
در  بشريت  که  است  دردی  تناقض  اين 
و  است  می برده  رنج  آن  از  زمان ها  همۀ 
تنها در جهان  نه  تاريخی  اين درد  می برد. 
جهاتی  از  بلكه  نگشت،  مرتفع  جديد 

ساختارهای  واقع  در  گرديد.  نيز  تشديد 
و  طرح  برای  جايی  مدرن،  عقالنی شدۀ 
تحقق آن حقايق عالی و ماورايی نگذارده 
آمده  به وجود  فايده گرايی  در  آدميان  بود. 
بر رفاه هر چه بيشتر می کوشيدند و بعضًا 
در خرده بورژوازی حقيرانه يی گرفتار آمده 
الزام های  نبود  در  ديگر  از طرفی  و  بودند 
مذهبی، جامعه نمی توانست با تكيۀ صرف 
بر قراردادهای اجتماعی اعضای خويش را 

بر »انسانی رفتار کردن« ملزم نمايد.
خدا  نبود  در  وضعيتی  چنين  در  حال  و 
آمده،  به وجود  فردگرايی  در  و  شريعت  و 
سر  پشت  از  پس  که  فرانسوی  انقالبيون 
انتخاب  آزادی  راديكاليسم،  دوران  نهادن 
جان شان  بر  وحشت انگيز  »دلهره« يی 
از  ايمان  جای  به  کوشيدند  می افكند، 
تكيه  تازه تری  ايمان های  به  رفته،  دست 
نظر  به  چنين  واقع  در  که  چرا  نمايند؛ 
می رسد که حقيقت بشريت مصداق همان 
با  ايوان کارامازوف است که گويی  سخن 
می گويد:  فرانسوی سخن  انقالبيون  همين 
است،  آفريده شده  عاصی  انسان  آن که  »با 

غالمی تمام عيار است؛ غرور و عصيان آنان 
است  دانش آموزانی  طغيان  همانند  درست 
که در صنف درس به اعتصاب پرداخته و 
می راند.  در  از  را  آنان  توسری  با  آموزگار 
پايان  آنان  طغيان خواهی  لذت  روز  يک 
برای شان  خودسری  اين  و  يافت  خواهد 
که  معنی  بدين  شد،  خواهد  تمام  گران 
معبدها را با خاک يک سان خواهند ساخت 
نمود،  خواهند  خون  در  غرق  را  زمين  و 
ليكن سرانجام اين کودکان ابله پی خواهند 
برد که شورشيان سست عنصری هستند و 
نمی باشند  خويش  جرأت  تحمل  به  قادر 
اشک های  از  که  چهره هايی  با  بنابراين  و 
احمقانه خيس شده است، تصديق خواهند 
کرد کسی که آنان را طاعی آفريده، بدون 
شبهه نظری جز تمسخر آنان نداشته است. 
آنان با يأس و نوميدی اين سخنان را ايراد 
خواهند کرد و اين کفر آنان را سيه روزتر 
خواهد ساخت؛ زيرا خوی انسانی قادر به 
تحمل کفر نيست و سرانجام خودش، خود 
اين که  نيز  و   .»... کرد  خواهد  مجازات  را 
»برای بشر تشويشی دردناک تر از آن نيست 
نعمت  زودتر  هرچه  تا  بيابد  را  کسی  که 
آزادی را که با آن به دنيا آمده است، به او 

تحويل دهد...«.
به همين لحاظ اين انقالبيون پس از گرفتن 
»خدايگان  يا  »خدا«  از  خويش  آزادی 
به  آمده،  به وجود  تشويش  در  زمينی«، 
گران بها  بهای  اين  آزادی خويش،  سرعت 
آورده  چنگ  به  بسيار  مشقت  با  که  را 
بودند، به بانيان علم جديد تفويض کردند 
تا آن ها مقدرات شان را بر اساس محاسبات 
رياضی پيش بينی نمايند. آن ها نيز هم چون 
در  مذهبی  شريعت گرايان  و  اصول گرايان 
بر  تأکيد  با  کوشيدند  متمايز  رويكردی 
رفاه  سطح  باالبردن  و  طبيعت«  »تسخير 
تا  سازند،  پاک  را  مسأله  عمومی، صورت 
بتوانند به پشتوانۀ »قدرت« آزادی دوباره يی 
روحانی  آرامش  به  و  آورند  چنگ  به  را 
دست يابند. اما اين نديده گرفتن و اين پاک 
تمام  گران  برای شان  مسأله  کردن صورت 
تكنولوژی،  برده گی  تجربۀ  که  چرا  شد، 
کمونيسم  و  فاشيسم  جهانی،  جنگ های 

کاخ آرزوهای شان را ويران ساخت. 
برای انسان های متمدن و عقل مدار مدرن، 
بسی ننگين بود که در الی چرخ دنده های 

به  وحشيانه  چنين  يا  آيند،  گرفتار  ماشين 
جان يک ديگر افتند )در جنگ های جهانی( 
و  نقادی  عقالنيت،  پشتوانۀ عظيم  آن  با  يا 
روشن گری سر بر آستان »پيشوا« نهند، در 
مقابلش زانو بزنند و به پرستش سايۀ خدا 
بر روی زمين روی آورند )در فاشيسـم( و 
آگاهی  و  عقالنيت  گوسفندمآبانه  چنين  يا 
و از همه مهم تر آزادی فردی، اجتماعی و 
سياسی خويش را تحت سيطرۀ يک قدرت 
کمونيسم(.  )در  سازند  محصور  متمرکز 
»کسانی  می کند  تصريح  پوپر  که  هم چنان 
و  شيوه  اين  به  شوريده اند،  آزادی  بر  که 
عواطف  از  »بايد  که  بوده اند  متشبث  حيله 
را  خود  نيـروی  اين که  نه  جست،  بهره 
کردن  نابود  برای  بی فايده  کوشش  در 
»عاطفه گرايان«  پوپر  داد«.  هدر  به  آن 
ستون   « را  مارکسيست ها(  و  )فاشيست ها 
که  دانست  روشن فكران«  ميان  در  پنجمی 
»چون عمدی نداشت و ندانسته عمل کرد، 
اوج  در  واقع  در  افتاد«.  موثر  چندان  دو 
از عاطفه گرايی هايی  بشريت  باز،  عقالنيت 
و  فاشيسم  خورد.  ضربه  لجام گسيخته اش 
کمونيسـم )با آن که ادعای علمی داشتند(، 

بدون تكيه بر احساسات عوام و طبقۀ کارگر 
نمی توانستند چنين موثر عمل نمايند.

حال اين تجربيات تلخ، اين پرسش اساسی 
را در ذهن اقليتی از بشريت فرامدرن باعث 
گرديده است که: آيا می توان برای هميشه 
سرنوشت  در  را  انسانی  عواطف  نقش 
بشری کنار گذاشت؟ و نيز چه گونه می توان 
احساس های انسانی را در کنار عقالنيت )نه 
در تقابل با آن( حفظ نمود و از انحرافات 
آن، چه در گذشته )هم چون تصوف( و چه 

حال )هم چون فاشيسم( جلوگيری کرد؟
به هر حال شايد بتوان چنين نتيجه گرفت 
که تجربۀ روشن گری و حوادث پس از آن 

برای بشر فرامدرن دو نتيجۀ عمده داشت:
آدميان  برای  ايمان  ضرورت  1ـ 
اين  بر  بايد  اجتناب ناپذير است و کوشش 
جلوگيری  کاذب  ايمان های  از  که  باشد 

شود.
اگر  بلكه  نيست،  آزادی  نافی  قانون  2ـ 
صحيح وضع شود، زمينه ساز آن نيز خواهد 

بود .
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بخش نخسـت

 10 دلیل ورشکــسته گی 
کسب وکارهای کوچک

شاهد ورشكسته گی و پايان تجارت يک شرکت بودن، بسيار سخت است. 10 دليل 
اصلِی ورشكسته گی در کسب وکارهای کوچک به شرح زير است:

1ـ فقدان سرمایة كافی 
و  باشد. صاحبان کسب  تجارت  در  تمام ورشكسته گی ها  اصلی  پول می تواند علت 
کارهای کوچک بايد تخمين بزنند که به چه مقدار پول نياز دارند تا بتوانند کار خود را 
راه اندازی کنند. آن را خوب اداره کرده و سپس در سطح خوبی نگه دارند و به عنوان 

يک شرکت بازرگانی موفق خود را مطرح کنند. 
جنوبی  کارولينای  در   Presbyterian کالج  در  تجارت  استاد  اسكاربورو  نورمن 

می گويد: 
موضوع  اين  می شويد،  روبه رو  سرمايه  فقدان  با  و  نداريد  کافی  سرمايۀ  که  »زمانی 
آن  از  نمی توانيد  شما  که  باشد  نزولی  مارپيچی  حرکت  يک  شروع  خود  می تواند 

جلوگيری کنيد.«

2ـ به جریان انداختن ضعیف نقدینه گی 
هنگامی که نقدينه گی نتواند هزينه ها و ديگر مخارج را جبران کند، حتا مشاغلی که 

مراحل نخستين رشد خود را طی کرده اند نيز سقوط می کنند. 
مراقب نرخ سوخته )rate burn( باشيد. اين اصطالح را شرکت های دات کام ابداع 
به اصطالح  يا  به هدر رفته  نقدينه گی  از  اين که چه مقدار  از  برای آگاهی  اند.  کرده 
سوخت شده است، اسكاربورو می گويد: »نقدينه گی تنها چيزی است که واقعًا ارزش 

دارد.«

3ـ برنامه ریزی نامناسب و ناكافی 
عدم برنامه ريزی صحيح در واقع، علت مشكالتی از قبيل فقدان سرمايۀ کافی و جريان 

انداختن ضعيف نقدينه گی است. 
بازاريابی، رشد  مالی،  امور  تمام  گرفتن  نظر  در  با  را  منسجم  کاری  برنامۀ  بايد يک 
يک  زيرا  باشد؛  زمان بر  بسيار  می تواند  اين  بگيريد.  نظر  در  خاص  موارد  ديگر  و 
برنامه ريزی صحيح و مناسب، به هفته ها يا ماه ها تالش نياز دارد. عقايد و نظرات شما 
زمانی کارساز خواهد بود که با برنامه ريزی صحيح جلو برويد. در غير اين صورت در 

آخر کار، سرمايۀ شما به هدر خواهد رفت.

4ـ در نظر نگرفتن رقابت 
نظرات منحصر به فرد را به ندرت می توان يافت. بسيار مهم است که بتوانيد بهره برداری 

الزم را از کار خود بكنيد. 
اسكاربورو می گويد: »بسياری از صاحبان تجارت، کسب و کار خود را مشابه و همانند 
ديگران انجام می دهند. اطمينان حاصل کنيد که در کار شما چيزی منحصر به فرد و 

متفاوت از ديگر رقبا وجود دارد.«

5ـ بازاریابی ضعیف 
آيا مشتريان شما از فعاليت ها و کيفيت کاالی شما رضايت الزم را دارند؟ ضروری 
است که استراتژی بازاريابی خود را توسعه دهيد تا دريابيد که چه کسانی و به چه 
علتی مشتريان شما هستند. اطمينان حاصل کنيد که استراتژی بازاريابی شما، مشتريان 
بيشتری را به سوی شما جذب می کند و به اين ترتيب، شما را از ديگر رقبا متمايز 

خواهد کرد.
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آیا مشتریان شما از فعالیت ها و كیفیت كاالی شما رضایت الزم را 
دارند؟ ضروری است كه استراتژی بازاریابی خود را توسعه دهید 

تا دریابید كه چه كسانی و به چه علتی مشتریان شما هستند. 
اطمینان حاصل كنید كه استراتژی بازاریابی شما، مشتریان بیشتری 
را به سوی شما جذب می كند و به این ترتیب، شما را از دیگر رقبا 

متمایز خواهد كرد



          دكتر علی رضا انوشیروانی

واژۀ تيوری )نظريه( از واژۀ يونانی theoria گرفته 
بنابراين  بينش و جهان بيـنی است.  معنای  به  شده و 
نظريۀ ادبی يعنی بينش و جهان بينی ادبی. نظريۀ ادبی 
می گويد،  سخن  ادبيات  چيسـتی  و  طبيعت  دربارۀ 
ادبيات  ادبيات است و چه چيزی  اين که چه چيزی 

نيست. 
ادبی و  منتقد  نظريه پرداز،  رنه ولک )1995ـ 190۳( 
معتقد  تطبيقی،  ادبيات  چک تبار  آلمانی  پژوهش گر 
است.  متفاوت  تمدن  تاريخ  از  ادبيات  که  است 
منحصر  بزرگ«  »کتاب های  به  را  ادبيات  می توانيم 
به  موضوع شان،  از  نظر  صرف  که  کتاب هايی  کنيم؛ 
سبب »بيان يا شكل ادبی« در خور توجه اند. در اين جا 
تنهايی  به  زيبايی شناختی  ارزش  يا  داوری  معيـار 
کل  امتياز  با  توأم  زيبايی شناختی  ارزش  يا  است، 

عقالنی است.
در ميان اشعار غنايی، نمايش و قصه، آثار بزرگ بر 
آثار  ساير  می شوند.  برگزيده  زيبايی شناختی  مبنای 
ارزش  با  همراه  عقالنی  ارزش  يا  شهرت  سبب  به 
زيبايی شناختی، به معنايی محـدود، انتخاب می گردند: 
و  ساختمان  سبک،  آثار  اين  برگزيدۀ  خصلت های 
قدرت کلی ارايۀ مطالب است. اين يک طريقۀ معمول 
برای متمايز کردن ادبيات و سخن گفتن از آن است 
)نظريۀ ادبيات، ترجمۀ ضياء موحد و پرويز مهاجر، 
غير  با  ادبيات  فرق  ولک  نظر  از   .)10 ص   1۳7۳،
هم چون  علمی  زبان  با  ادبيات  زبان  تفاوت  ادبيات، 
سوم  فصل  در  ولک  است.  فنی  علوم  و  رياضيات 
معتقد  و  می پردازد  ادبيات  کارکرد  به  کتاب،  همين 
اساسی  تغيير  زمان  در طول  آن  کلی  قالب  که  است 
»سودمندی«  و  »لذت«  در  را  آن  می شود  و  نيافته 

خالصه کرد. )همان، ص 21(
يعنی  ادبی  نظريۀ  که  گفت  می توان  ترتيب  بدين 
نقد  و  ادبيات  مقوله ها و مالک های  و  اصول  مطالعۀ 
ادبی، يعنی ارزيابی آثار ادبی بر اساس اصول علمی 
شی يی  عنوان  به  را  هنر  ولک  که  آن گاه  رشته.  اين 
زيباشناختی مطرح می کند و از کاربرد آن در خدمت 
تعليم و تبليغ و لذت طلبی دوری می جويد. )نقل به 

مضمون، ص 10(
رنه ولک، يک نظريه پرداز ادبی است ولی در کتاب 
نقد  تاريخ  عنوان  تحت  خود  جلدی  هشت  عظيم 
جديد که به مطالعۀ نظام مند و دقيق مكتب های نقد 
ادبی می پردازد، منتقد ادبی است. در حالی که نظريۀ 

نقد  دارد،  سروکار  ادبيات  کارکرد  و  ماهيت  با  ادبی 
هر  به  می پردازد.  معنادار  خوانش  و  تفسير  به  ادبی 
حال چه بين نظريه و نقد ادبی تفاوت قايل شويم و 
چه آن دو را مترادف در نظر بگيريم، اين دو مقوله 
متفكران،  از  برخی  منظر  از  استند.  از هم جداناپذير 
عبارت  به  يا  است،  نظری  نقد  همان  ادبی  نظريۀ 
ديگر، همان مباحثی است که در مكتب های مختلف 
نقد ادبی مطرح است و نقد کاربردی، کاربسِت اين 
نظرات در آثار ادبی است. ذکر اين نكته در همين جا 
آشنايی  بدون  کاربردی  نقد  هيچ  که  است  ضروری 
يكی  اصوالً  نيست.  امكان پذير  نقد  نظری  مبانی  با 
است.  همين  نيز  ما  ميان  در  ادبی  نقد  مشكالت  از 
منتقدی که هنوز با نظريه ها و مبانی اساسی و علمی 
نقد آشنا نيست، تصميم می گيرد که در مورد آثار ادبی 
اصرار  خود  آرای  بر  هم  سرسختانه  و  بنويسد  نقد 
می ورزد. اين جاست که گفته می شود نقد ادبی در نزد 
و  مدح  يا  است؛  نشده  شناخته  پارسی زبان ها خوب 

ستايش است و يا مذمت و ايراد گرفتن. 
نقد کاربردی آن گاه معنا و مفهوم پيدا می کند که بر 
نقد خاصی شكل گرفته  اساس اصول علمی مكتب 
می گويند  برخی  باشد.  نظام مند  و  داللت مند  و  باشد 
يا خواندن نظريه کسل کننده و  فايدۀ نظريه چيست، 
گيج کننده است. الزم است به اين نكته توجه نشود که 
هيچ عملی خالی از نظريه نيست، منتها برخی به اين 
نظريه ها آگاه اند و برخی ناآگاه. برخی با اين نظريه ها 
از  عده يی  و  هستند  آشنا  دقيق  و  کامل  صورت  به 
اساس  بر  دارند و قضاوت هايی  آتش  بر  دور دستی 
نظريه های آگاهانه يا ناآگاهانۀ خود می کنند که چون 
به  و  نمی برد  جايی  به  راه  نيست،  منسجم  و  کامل 
تفاسير نادرست و مغشوش می انجامد. لذا برای نقد 
با  ابتدا  بايستی  ناگزير  خاصی،  داللت مند  کاربردی 
شالودۀ نظری آن آشنا شد. روش های کاربردی بدون 
همانا  که  مقصود  سرمنزل  به  را  ما  نظريه ها  به  اتكا 

تفسير و نقد علمی باشد، نمی رساند.
با نظريه های ادبی اين است که  مزيت ديگِر آشنايی 
می کند،  مطرح  را  جديدی  سواالِت  نظريه  همواره 
برداشت های قبلِی ما را به چالش می کشاند و منتقد 
را به تفكر وا می دارد. نظريه بسياری از مسايلی را که 
بديهی پنداشته ايم، زير سوال می برد. خاصيت نظريه، 
ادبی  متن  از  ما  سنتِی  فهم  در  ترديد  و  شک  ايجاد 

است.
اين نظريه ها هستند که به ما می آموزند طور ديگری 
به متون ادبی نگاه کنيم و به کاوش زوايای جديدی 

در آن بپردازيم. اين روندی است که در دانشگاه های 
نمايش نامه های  روی  بر  است.  رايج  دنيـا  معتبر 
هم  هنوز  و  است  شده  نوشته  فراوان  نقد  شكسپير، 
اين  آثار  تحليِل  و  نقد  مشغول  دنيا  شكسپيرشناسان 
است  چه گونه  هستند.  دنيا  بزرِگ  نمايش نامه نويس 
هم  يک  هيچ  و  می شود  نوشته  مطلب  همه  اين  که 
تكراری نيست. هر نقدی دريچه و منظر جديدی بر 
خاطر  به  مگر  نيست  اين  می گشـايد.  شكسپير  آثار 
نظريه های جديد ادبی که امكان تفسيرهای بی پايان را 

در اختيار خواننده گان و منتقدين قرار می دهد.
 

نظريه يی فقط به متن توجه دارد و معتقد است بايستی 
فقط به متن و بدون توجه به مؤلف و يا تاريخ و زمان 
نگارِش اثر پرداخت. بارت با اعالم مرِگ مؤلف اعالم 
می تواند  تنهايی  به  و  است  مستقل  متن  که  می کند 
برای تفسير آن در اختيار خواننده  اطالعات الزم را 
قرار دهد. اين نظريه فقط به خواندن دقيِق متن توجه 
دارد و برای انجام يا کاربست آن، فقط به يک فرهنگ 
لغِت جامع و خوب نيـاز داريم. اين همان نظريۀ به 
ديگر  حال  که  است   1920 دهۀ  نو«  »نقد  اصطالح 
با  به تازه گی  که  عده يی  هرچند  است،  شده  قديمی 
نظريۀ  می پندارند.  »نو«  را  آن  هنوز  شده اند  آشنا  آن 
اثر پی ببرد و  ديگری اصرار دارد که به نيت مؤلِف 
نظريۀ ديگری به مخاطب يا خواننده می پردازد. نظريه 
خواننده  که  است  باور  اين  بر  خواننده  به  معطوف 
اعتقادات،  باورها و  پيش انگاشت،  را می آفريند.  معنا 
و  فهم  در  خواننده  مكان  و  زمان  ذهنی،  چارچوب 
اثر می گذارد. در اين جاست که آيزر  تفسير خواننده 
می گويد: »وظيفۀ منتقد آن نيست که متن را به مثابۀ 
يک شیء تبيين کند، بلكه بايد به بررسی اثراِت آن بر 
خواننده بپردازد. )راهنمای نظريۀ ادبی معاصر، سلدن، 

ترجمۀ عباس مخبر، ص 78(
بديهی است از منظر چنين نظريه يی، هر خواننده يی 

برای دست يابی به معنای متن، روش متفاوتی دارد.
يكی از جديدترين نظريه های نقد ادبی، تاريخ گرايی 
نوين، که در دهه های 1980 و 1990 شكل گرفت، 
می دهد.  قرار  بررسی  مورد  ديگری  منظر  از  را  متن 
تفكيک ناپذير  داستان  و  تاريخ  نظريه،  اين  ديدگاه  از 
مقابِل  نقطۀ  نظريه،  اين  که  است  روشن  هستند. 
جدا  را  متن  تفسير  يا  خوانش  زيرا  است؛  نو«  »نقد 
اين  عقيدۀ  به  نمی داند.  ممكن  آن  فرهنگِی  زمينۀ  از 
منتقدين »برای آن که بتوانيم تفسير معتبری از يک متن 
دل مشغولی های  از  نخست  بايستی  کنيم،  ارايه  ادبی 

اجتماعی مؤلف و دوران تاريخی ارايه شده در اثر و 
يابيم.«  آگاهی  متن  در  مشهود  فرهنگی  عناصر  ساير 
ادبی، برسلر،  نقد  بر نظريه ها و روش های  )درآمدی 

ترجمۀ عابدينی فرد، ص 248(
شد،  آغاز  فرانسه  در   1960 دهۀ  در  که  بينامتنيت 
ديدگاه ديگری به متن دارد. »بارت« اين مطلب را در 

مقالۀ خود با عنوان »نظريۀ متن« مطرح می کند:
هر متنی، بافت جديدی از گفته ها و نوشته های پيشين 
است. رمزها، قواعد و الگوهای آهنگين، بخش هايی 
از زبان های اجتماعی و غيره وارد متن می شوند و در 
مقدم  همواره  زبان  زيرا  می شوند؛  توزيع  مجدداً  آن 
درآمدی  پيش  از  نقل  )به  است.  آن  و حول  متن  بر 
ص  دهنوی،  ترجمۀ  وبستر،  ادبی،  نظريۀ  مطالعۀ  بر 

16۳ـ162(
قابل  نكتۀ  ندارد.  پايانی  ادبی  نقد  و  نظريه  بحث 
و  نقد مستدل  نظريه، هيچ  بدون  که  است  آن  توجه 
که  است  دليل  همين  به  و  نيست  ميسر  نظام مندی 
می بينيـم دانشگاه های معتبر بين المللی سال هاست که 
اقدام به تأسيس گروه های نظريه و نقد ادبی کرده اند 
و اين در حالی است که در دانشگاه های ما نظريه و 
نقد ادبی مغفول مانده است. يا درسی در اين زمينه 
ارايه نمی شود و يا اگر می شود، آن قدر محدود است 

که حداکثر به »نقد نو« قديمی می رسد.
دکترای  و  ارشد  کارشناسی  پايان نامه های  از  بسياری 
ادبيات ما يا اصاًل شالودۀ نظری ندارند، يا بر اساس 
مفاهيم  تحليل  و  دقيق  خواندن  سنتی  نظريه های 
تكرار  به  را  ما  که  روشی  است؛  استوار  مضامين  و 
تازه  سخن  الزمۀ  وامی دارد.  گذشته گان  گفته های 

گفتن، آشنايی با نظريه های نقد ادبی است.
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جایگاه نـــظریه
و نقدادبی 

در 
پژوهـش

 های 
ادبــــــی

نگاه  ادبی  به متون  دیگری  ما می آموزند طور  به  نظریه ها هستند که  این 

روندی  این  بپردازیم.  آن  در  جدیدی  زوایای  کاوش  به  و  کنیم 

بر روی  رایج است.  دنیـا  دانشگاه های معترب  در  است که 

منایش نامه های شکسپیر، نقد فراوان نوشته شده 

است و هنوز هم شکسپیرشناسان دنیا مشغول 

نقد و تحلیِل آثار این منایش نامه نویس بزرِگ 

همه  این  که  است  چه گونه  هستند.  دنیا 

یک  هیچ  و  می شود  نوشته  مطلب 

دریچه  نقدی  هر  نیست.  تکراری  هم 

شکسپیر  آثار  بر  جدیدی  منظر  و 

به  مگر  نیست  این  می گشـاید. 

که  ادبی  جدید  نظریه های  خاطر 

در  را  بی پایان  تفسیرهای  امکان 

اختیار خواننده گان و منتقدین قرار 

می دهد

پایانی  ادبی  نقد  و  نظریه  بحث 

ندارد. نکتۀ قابل توجه آن است که 

و  مستدل  نقد  هیچ  نظریه،  بدون 

نظام مندی میرس نیست و به همین 

دلیل است که می بینیـم دانشگاه های 

معترب بین املللی سال هاست که اقدام به 

تأسیس گروه های نظریه و نقد ادبی کرده اند 

و این در حالی است که در دانشگاه های ما نظریه 

و نقد ادبی مغفول مانده است. یا درسی در این زمینه 

که  است  محدود  آن قدر  می شود،  اگر  یا  و  منی شود  ارایه 

حداکرث به »نقد نو« قدیمی می رسد
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ولسمرش د لوېدیځو مالتړو... 
ګټې  او  منيل  دي  نه  غوښتنې  شخيص  نوموړي  د 

د  یې  په خالف  د هغوی  نو  تامین شوي؛  نه دي  یې 

رسنیزې جګړې الر نیولې ده.

لوېدیځ  د  کرزي  ولسمرش  زیاتوي،  فکور  ښاغلی 

السلیک  رسه  امریکا  له  کې  غربګون  په  کار  دې  د 

کېدونکی امنیتي تړون یرغمل کړی او غواړي په دغه 

ډول څرګندونو رسه خلک وغولوي.

نوموړي وویل، په دغه ډول څرګندونو رسه ولسمرش 

ټولنې  د نړۍوالې  افغانستان رسه  له  هڅه کوي چې 

اړیکې او د سیمې نورمال روابط خراب کړی.

د ده په اند، ولسمرش له امریکا رسه ډغرې وهي خو 

ساده  یو  لکه  ولسمرش   (( لري:  نه  ورته  بدیل  هېڅ 

سیاستوال چې جګړه کوي، غټه ډبره اخيل خو جګړه 

نه کوي.((

د سیايس چارو دغه کارپوه وايي، ولسمرش په دې کار 

رسه هڅه کوي چې له افغانستان د امریکايي او نړۍ 

والو ځواکونو په وتلو رسه طالبانو او اسالمي حزب 

ته الره پرانیزي.

لري،  نه  لګښت  خپل  اوسه  تر  ولسمرش  وايي،  هغه 

نيش  لګښت  اردو  خپلې  د  ورکوي،  یې  امریکا 

له  امریکا  د  معاش  مامورینو  خپلو  د  او  ورکوالی 

مرستو پوره کوي؛ نو څنګه امریکا ته د وتلو وايي او 

زیاتوي چې مرستو ته یې اړتیا نه لري.

د انجیرن محمدیونس فکور د ولسمرش هغو څرګندونو 

د  طالبان  نه خويش شوي  زندان  له  یې  ویل  ته چې 

جګړې لیکو ته نه ګرځي او دا یې د بهرنیانو تبلیغات 

بليل، په اشارې وویل: هېڅ تضمین نشته چې له بنده 

او  ستنېږي  ته  کورونو  خپلو  به  کسان  شوي  خوشې 

تاسو څه موده   (( نه اخيل:  برخه  په جګړه کې  به  یا 

واورېده، چې  راپور  امنیت  د ميل  کندهار  د  مخکې 

ویل یې له زندان نه خويش شوي طالبان بیا په تخریبي 

او  افغان  فعالیتونو رس شوي دي. هغه کسان چې د 

نړۍ ځواکونو او بې ګناه وګړو په وژنه کې ښکېل دي 

بنده  له  نیول شوي دي. هغه  اسنادو رسه  پوره  له  او 

کرزي  ولسمرش  ځي؟  ته  کور  هغه  ایا  کړي  خوشې 

خو هغه ورته غېږ نه ده خالصه کړې چې هغوی ته 

کار پیدا کړي، د ژوند امکانات ورته برابر کړی. مال 

ته  مري.  ولږې  له  کابل کې  په  او مالمتوکل  ضعیت 

خو یو ځل د هغوی برخلیک ته وګوره. نو چې هغه 

نه کړې هغوی  برابره  او ژوند زمینه  د کار  ته  طالبانو 

بې له دې چې جګړې ته مخه کړي نورڅه وکړي؟((

په همدې حال کې د سیايس او پوځي چارو شننونکي 

جرنال عتیق الله امرخېل ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه 

د  افغانستانه  له  مهال  پر  السلیک  نه  د  تړون  د  کې 

څرګندونې  کرزي  ولسمرش  د  اړه  په  وتلو  د  امریکا 

کله  چې  کړه،  یې  زیاته  او  وبللې  مانورې  سیايس 

امریکا د صفر اپشن خربه کوي، کله له افغانستانه د نه 

وتلو وايي او کله نورې؛ همدغه ډول ولسمرش کرزی 

هم سیايس لوبه تررسه کوي.

دی وايي، ولسمرش کرزی د  ټول ملت او د ميل ګټو 

مسوولیت پر غاړه لري او زیاتوي، له بده مرغه چې 

افغان حکومت کې ډېر وخت مامورینو خپلو امرینو 

ته حقایق نه دي ویيل.

هغه زیاتوي، هېڅ تضمین نشته چې له بنده خوشې 

نه ورځي؛ خو  ته  لیکو  د جګړو  بیا  به  شوي طالبان 

ته  لیکو  د جګړو  بېرته  طالبان  ځینې  اړه چې  دې  په 

ورغيل،  د افغان چارواکو رپوټونه مؤثق نه دي.

ولسمرش  او  امریکا  چې  دی،  باور  دې  په  نوموړی 

امریکايي  چې  دي  نه  موافق  او  رايض  دواړه  کرزی 

ځواکونه له افغانستانه ووځي؛ خو وايي چې اهداف 

له جګړې الرې السته  هم  یا  او  له سیايس الرې  یا 

راځي.

د  کرزي  ولسمرش  د  که  زیاتوي،  امرخېل  ښاغلی 

خربو تر شا شخيص اهداف پراته وي باید امریکا یې 

روښانه کړي، چې ولسمرش کرزي ترېنه دغه شخيص 

پرېکړه و  او  افغان ولس پوه يش  غوښتنې لري؛ څو 

کړي.

رييس  جمهوری افغانستان روز شنبه يک بار ديگر بر پيش 
تاکيد  امريكا  با  امنيتی  توافقنامه  امضای  برای  شرط هايش 

کرد.
حامد کرزی تاکيد کرد که تنها در صورتی معاهده امنيتی 
دو جانبه با امريكا را امضا می کند که روند صلح و امنيت 

در افغانستان تضمين شود.
کرزی هم چنين با انتقاد شديد از امريكا، بازداشتگاه بگرام 
را »کارخانه طالب سازی« خوانده و گفته که »ابداً زير فشار« 

حاضر به امضای توافقنامه امنيتی با امريكا نيست.
گفت:  جمهوری  رياست  کاخ  در  خبری  نشست  وی 
کارخانه  بگرام  دارم،  من  که  اطالعاتی  »براساس 
طالب سازی است. بگرام جايی است که مردم بی گناه آن 
جا آورده می شوند و به آنها عليه خاک خود و دولت خود 
احساس نفرت داده می شود... از راه توهين، شكنجه و آزار. 
زندان بگرام جايی است که مردم بيگناه افغانستان انداخته 

می شوند و از آنجا عليه کشور خود بسيج می شوند.«
هيات  يک  سفر  جريان  در   2008 سال  در  که  افزود  او 
مجلس سنای امريكا به افغانستان، يک عضو اين مجلس به 
او گفت: »ما اگر شک کوچكی به کسی داشته باشيم او را 
زندانی می کنيم. من گفتم که اين کاری است که شوروی ها 
در افغانستان کردند و باعث بلوا و جهاد در افغانستان شد. 
مردم  و  می سازيم  بزرگتری  تاسيسات  ما  نخير،  که  گفت 
که  گفتم  من  می کنيم.  زندانی  را  شما  خاک  از  زيادتری 
نمی گذارم که شما اين کار را بكنيد. گفت: تو نمی توانی 

جلو ما را بگيری.«
نزديک  در  امريكايی  نيروهای  توسط  بگرام  بازداشتگاه 
فرودگاه بگرام در شمال کابل تاسيس شده بود و در حال 
حاضر تحت کنترل دولت افغانستان است. يک کميسيون 
در  داشتن  دست  به  متهم  بازداشتی   650 از  بيش  دولتی 
فعاليت های تروريستی را اخيرا آزاد کرد؛ چرا که به نظر 
کميسيون مدرکی برای اثبات اين اتهامات عليه آنها وجود 

نداشته است.
کرزی که در اين کنفرانس خبری ديدگاه خود را در قبال 

خبرنگاران  به  ديگر  يكبار  امريكا  با  امنيتی  موافقت نامه 
توضيح می داد، تاکيد کرد تا زمانی که امريكا زمينه مصالحه 
با گروه طالبان را فراهم نكرده، به هيچ صورت حاضر به 

امضای اين موافقتنامه نيست.
او »صداقت« امريكا را در مورد زمينه سازی برای صلح زير 
سوال برد و گفت: »روند صلح افغانستان به دست امريكا و 
پاکستان است. سهم پاکستان را فراموش نكنيد. اگر گروه 
طالبان از پاکستان کار می کنند، پس پاکستان در آن دخيل 
است. اگر طالبان در داخل افغانستان هستند و از همين جا 
کار می کنند، اين امر يک موضوع داخلی ما است. پس در 
امريكا حق عمليات نظامی ندارد. ما می دانيم  آن صورت 

و طالبان.«
رييس جمهوری افغانستان افزود که امريكا برای مبارزه با 
تروريسم به افغانستان آمده و »پايگاه تروريسم در پاکستان 
است.« به باور کرزی، »اگر امريكا و پاکستان صادقانه عمل 
باشند، در کشور ما صلح می آيد و روند  کنند و خواسته 
صلح آغاز می شود. اگر يكی از اين کشورها صادق نيست، 
ديگرش بيايد و بگويد که همكار ما در اين مورد صادق 
يا  است  پروسه همكار  اين  در  که  که  بدانيم  ما  تا  نيست 

نيست.«
مخالف امضای موافقت نامه  حامد کرزی گفت که اصوالً 
امنيتی با امريكا نيست، ولی امريكا با وارد کردن فشارهای 
گوناگون، در تالش است که او را مجبور به امضای اين 
اما او زير فشار »ابداً« حاضر به امضای  موافقت نامه کند، 

آن نخواهد شد.
کرزی از لحاظ »فشاری« که بر او وارد می شود، وضعيت 
خود را با وضعيت امير عبدالرحمان خان در 189۳ ميالدی 
در هنگام امضای معاهده ديورند مقايسه کرد و گفت که 
به همان صورتی که بريتانيايی ها پادشاه پيشين افغانستان را 
برای امضای اين معاهده تحت فشار قرار دادند، حاال تحت 

فشار امريكا قرار دارد.

بارکزايی  سلسله  پادشاهان  از  يكی  خان  عبدالرحمان 

هفده  در  گسترده  عام های  قتل   به  متهم  که  افغانستان  در 
جنگ داخلی در اين کشور است، از بريتانيا اسلحه و پول 
می گرفت و در سال 189۳ با امضای معاهده ›ديورند‹ با 
بريتانيايی، خط  هند  خارجه  وزير  ديورند  مارتيمر  هنری 
کرد.  مشخص  را  بريتانيايی  هند  و  افغانستان  بين  مرزی 
رسميت  به  را  مرز  اين  افغانستان  دولت  حاضر  حال  در 

نمی شناسد.
کرزی تاکيد کرد: »با درسی که آموختيم از گذشته خود، 
با قراردادهايی که در گذشته کرديم و با عواقبی که از آن 
قراردادها در گذشته ديديم، ابداً افغانستان زير فشار حاضر 
به امضای چيزی نيست. نه فشار، نه تهديد. جنگ روانی 
به آن خواهد کرد که قرارداد  ما، ما را مجبور  عليه مردم 
امنيتی را امضا نكنيم. اگر می روند، خدا حافظ شان، امروز 

بروند. ما به زندگی خود ادامه می دهيم.«
او افزود: »اگر امريكا به ما می گويد که با ما پيمان امضا کن 
و ما حقوق ارتش شما را می دهيم تا ارتش تان در دهات 
قبول نداريم. اين خود يک  خودتان در جنگ باشند، ابداً 
فريب است که از يک طرف ناامنی ايجاد کند و از طرف 
ديگر ما را حقوق دهد تا وطن و لشكر خود را در داخل 

وطن در حال جنگ داشته باشيم.«
بيشتر  ماهی  چند  کارش  دوره  پايان  تا  که  کرزی  حامد 
نمانده گفت که دليل اين که او به تامين صلح در کشور 
به عنوان پيش شرط امضای موافقت نامه امنيتی تاکيد دارد، 
امضای  از  پس  که  شود  مطمين  می خواهد  که  است  اين 
اين موافقت نامه در افغانستان »وضعيت ملوک الطوايفی« به 

ميان نمی آيد.
که »حكومتی  است  او، وضعيتی  تعريف  به  اين وضعيت 
در  خارجی ها«  کنترل  تحت  »اقمار  و  کابل  در  ضعيف« 
واليت ها به وجود آيد. کرزی افزود که کشورش عماًل در 

چند سال گذشته چنين وضعيتی را »تجربه کرده است.«
انتقادهای زيادی مطرح شده که چرا کرزی حاضر  اخيراً 
به امضای اين موافقت نامه نيست. منتقدان گفته اند که در 
صورت عدم امضای اين موافقت نامه، نيروهای امريكا از 
جنگ های  آغاز  احتمال  آنگاه  و  می شوند  بيرون  کشور 

داخلی بيشتر خواهد شد.
اگر موافقت نامه امنيتی با امريكا امضا شود، هزاران سرباز 

امريكا اجازه خواهند يافت که در افغانستان بمانند.

www.mandegardaily.com

اعضای  با  نشستی  در  گذشته  روز  ملی  اجندای  طرح 
گذاشته  ميان  در  افغانستان  عالی صلح  شورای  رهبری 

شد. 
عمومی  رييس  مسعود  ولی  احمد  نشست،  اين  در   
ملی،  اجندای  طرح  ارايه کنندۀ  و  مسعود  شهيد  بنياد 
انتخابات  برگزاری  ملی،  وحدت  دولت  ايجاد  دربارۀ 
اعضای  با  کشوری  مهم  مسايل  و  رياست جمهوری 

شورای عالی صلح بحث وگفت وگو کرد.  
برگزار  عالی صلح  مقر شورای  در  که  نشست  اين  در 
عالی  رييس شورای  ربانی  ابتدا صالح الدين  بود،  شده 
صلح از اهميت طرح اجندای ملی در جهت دست يابی 
به صلح پايدار، ايجاد تفاهم، همگرايی و وحدت ملی 
صحبت کرد و صحبت های توضيحی در اين خصوص 

را به احمد ولی مسعود واگذار شد.
احمد ولی مسعود، ضمن توضيح مفصل طرح اجندای 
طرح،  اين  اهداف  از  يكی  که  داشت  اظهار  ملی، 
دست يابی به صلح پايدار می باشد که شورای عالی صلح 

نيز در اين راستا فعاليت های گسترده  يی دارد.
روابط  مسوول  قاسميار  اسماعيل  محمد  داکتر  سپس، 
طرح  از  تمجيد  ضمن  صلح،  عالی  شورای  خارجی 

اجندای ملی، نفس اين طرح را برای افغانستان و تأمين 
صلح و ثبات با اهميت خواند.

پس از آن، حاجی دين محمد از اعضای ارشد شورای 
عالی صلح، نظريات خويش را در جهت غنامندسازی 

طرح اجندای ملی و مسايل انتخابات ارايه کرد.
همچنان، مولوی قيام  الدين کشاف رييس شورای علمای 
حمايت  صلح، ضمن  عالی  شورای  عضو  و  افغانستان 
و  ملی  وحدت  اهميت  دربارۀ  ملی،  اجندای  طرح  از 
مشخصی  نكات  رياست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

را ابراز کرد.
دبيرخانۀ  رييس  استانكزی  معصوم  حال،  اين  در 
به  ارتباط  شورای عالی صلح، نكات برجسته يی را در 
چه گونه گی دور دوم انتخابات و طرح اجندای ملی ايراد 
کرد و پيشنهاد داد نشست مشترکی ميان شورای عالی 
بهبود  به خاطر  اجندای ملی  صلح و شورای کنفرانس 

اوضاع کشور و ايجاد صلح و ثبات برگزار شود.
اعضای شورای  از  ديگر  يكی  اخير، خانم صميمی  در 
ملی  اجندای  طرح  در  زنان  نقش  دربارۀ  صلح،  عالی 

پرسش هايی را مطرح کرد.
احمد ولی مسعود ارايه دهندۀ طرح اجندای ملی، ضمن 

صلح،  عالی  شورای  اعضای  پرسش های  به  پاسخ 
توضيحات الزم را دربارۀ راهكار طرح اجندای ملی 
طرح  اين  موقف  پايدار،  به صلح  رسيدن  در جهت 
انتخابات  نامزدان  ميان  تفاهم نامه  انتخابات،  پيرامون 
ارايه  ملی،  دولت وحدت  ايجاد  و  رياست جمهوری 

داشت.
در پايان صالح الدين ربانی رييس شورای عالی صلح، 
ضمن با اهميت خواندن اين نشست اظهار داشت که 

بايد همچو جلساتی ادامه يابد.
کنفرانس  در  صلح  عالی  شورای  که  کرد  وعده  او 

اجندای ملی، سهم فعال خواهد داشت.  
تاريخ  به  که  ملی  اجندای  کنفرانس  در  است  قرار   
سياسی-  نخبه گان  از  تن  صدها  اشتراک  با  دلو   8
و  نهادهای  حضور  با  و  کشور  مناطق  تمامی  مدنِی 
رياست جمهوری  کانديدان  و  مختلف  سازمان های 
يک  عنوان  به  ملی  اجندای  طرح  می گردد،  برگزار 
راهكار مستقل ملی به منظور ايجاد تفاهم، وحدت و 
همگرايی ملی و دستيابی به صلح پايدار مورد توافق 

قرار گيرد.

عربی  بهار  روزهای  نخستين  شاهد  مصر  پيش  سال  سه 
اين کشور دستخوش  تاريخ 25 جنوری 2011  بود و در 
مبارک،  حسنی  استعفای  مطالبه  برای  که  شد  تظاهراتی 
نه  سال  سه  از  پس  اما  شد  برگزار  وقت  رييس جمهوری 
نيز  مرسی  محمد  يعنی  وی  جانشين  بلكه  مبارک  فقط 
پيدا نكرده  سقوط کرده و مصر وضعيت دموکراتيک تری 

است.«
به گزارش پايگاه اينترنتی صدای روسيه، اين در حالی است 
که به غير از مصر ديگر کشورهای درگير با بهار عربی نيز 
چندان به دموکراسی دست پيدا نكرده اند. بهار عربی در 
ايجاد  دموکراتيكی  تغييرات  يا خاورميانه  و  مغرب  منطقه 

نكرده اما به اقتصاد کشورهای منطقه آسيب زده است.
شورای  بين الملل  امور  کميته  رييس  مارگلوف،  ميخائيل 
فدراسيون روسيه و فرستاده رياست جمهوری اين کشور 
اقتصاد  به  عربی  بهار  جانب  از  وارده  آفريقا خسارات  به 

کشورهای مذکور را 800 ميليارد دالر برآورد کرده است.
پيروزی  فرآيند  عربی  بهار  قيام های  داشت:  اظهار  وی 

دموکراسی غربی نبود.
به  دانشجويان  و  زده  غرب  روشنفكران  البته  افزود:  وی 

دنبال دموکراسی بودند و اين 
عامل اعتراضات بود.

يِوگنی  ديگر  طرفی  از  اما 
روسيه  خاورميانه  مطالعات  موسسه  رييس  ساتانوفسكی، 
اظهار می دارد که اين به معنی اين نيست که همه در حال 

حاضر ناراضی هستند.
خود  اهداف  به  ترکيه  و  عربستان  قطر،  کرد:  تاکيد  وی 
دست يافته و از دست رقبای خود برای کسب قدرت و 
همچنين صادرات نفت و گاز در بازار جهانی راحت شدند 
اما اين هيچ ارتباطی با دموکراسی و خواسته های جوانان و 

نخبگان و روشنفكران ندارد.
وی افزود: يک مثل قديمی می گويد انقالب ها مغزمتفكرشان 
رومانتيک ها هستند، سازندگانشان متحجران هستند و نفع 

برندگانشان انسان های رذل هستند.
غم  با  ظاهرا  سوريه  و  ليبی  عربی  بهار  تحوالت  در 
انگيزترين تحوالت روبرو بوده اند. ليبی در حال حاضر در 
آستانه چند دستگی قرار دارد و سوريه با جنگ فرقه ای و 

داخلی دست به گريبان است.
آنچه که در منطقه يک استثنا به نظر می آيد کشور تونس 
بهار عربی بود و  قيام های  اين کشور خود آغازگر  است. 
اکنون با برخی مالحظات می توان جامعه آن را دموکراتيک 

خواند.
گئورگی ميرسكی، محقق موسسه روابط بين الملل و اقتصاد 
حكومت  يک  تونس  می دارد:  اظهار  نيز  روسيه  جهانی 
مقتدر داشت و دموکراسی در آن مطرح نبود. اين کشور 
با  بلكه  نداشت  خواه  تماميت  و  فاشيست  حكومت  يک 
اکنون  اما  بود.  روبرو  استبدادی  جمهوری  رياست  يک 
رييس جمهور سرنگون شده و مردم کم و بيش دارای حق 
آزادی بيان هستند. اگر ما از دموکراسی منظورمان آزادی 
بيان و رای و نظر باشد تونس در اين زمينه پيشرفت داشته 

است.
قضاوت  عربی  بهار  نتايج  درباره  که  است  زود  هنوز 
هستند.  بی پاسخ  سوال  يک  هنوز  ليبی  و  سوريه  کنيم. 
حكومت های سلطنتی خليج فارس نيز نبايد آسوده خاطر 
از  که  بود  مردمی  عربی  بهار  قيام های  اصلی  دليل  باشند. 

رهبران چند دهه ای خود در منطقه خسته شده بودند.
کشورهای خليج فارس در ابتدا سعی کردند با مشكالت 
از طريق پول و تغيير جهت دادن به اعتراضات کشورهای 
همسايه مقابله کنند. نيروهای انقالبی آنها در حال حاضر 
در سوريه و ديگر کانون های بحران جهان اسالم در حال 
نبرد هستند اما هيچ کس نمی تواند پيش بينی کند اين تعادل 

شكننده تا کی دوام خواهد آورد.

سـه سال پـس از آغاز بـهار عـربی

کـــــرزی: 

امریکا حق عملیات ندارد؛ ما می دانیم وطالبان!

طرح اجندای ملی با اعضای شورای عالی صلح در میان گذاشته شد



که  کرد  تاکيد  افغانستان  بازسازی  برای  امريكا  ويژۀ  سربازرس 
وزارت خارجه امريكا از کمک ها و برنامه های خود در افغانستان 

نظارت کند.
جان سپكو، سر بازرس ويژه امريكا برای بازسازی افغانستان خاطر 
نشان کرده است که وزارت خارجه امريكا از سال 2005 بدينسو 
22۳ ميليون دالر را به منظور مبارزه با موادمخدر و انكشاف سيستم 

قضايی هزينه کرده است.
در  امريكا  بازسازی  امور  از  نظارت  اداره  تازه  گزارش  اساس  بر 
افغانستان يا سيگار که روز گذشته در دسترس برخی رسانه ها قرار 
گرفته است؛ امريكا و جامعه بين المللی از سال 2001 تاکنون برنامه 
های بازسازی در افغانستان را به پيش می برند که انكشاف سيستم 

عدلی و قضايی در صدر آن قرار دارد.
حاکميت  تقويت  افغانستان،  در  قضايی  سيستم  انكشاف  از  هدف 

قانون و دسترسی افغان ها به عدالت است.
اين  در  افغانستان  در  امريكا  بازسازی  امور  از  نظارت  اداره  رييس 
تا هر دو بخش  امريكا تالش نموده  تاکيد کرده است که  گزارش 

قضايی، يعنی رسمی و غيررسمی را در افغانستان تقويت شود.
و  ها  جرگه  رسمی،  غير  قضايی  سيستم  به  گزارش  اين  اشاره 
شوراهای محلی است که برخی اوقات مشكالت مردم را حل می 

کنند.
بر اساس اين گزارش، کمک امريكا در زمينه سيستم قضايی رسمی 
سيستم  و  عدليه  وزارت  عالی،  دادگاه  انكشاف  شامل  افغانستان، 

اداری ساير وزارت ها می باشد.
در همين حال، اين اداره از وزارت خارجه امريكا خواسته است تا 
به منظور انكشاف سيستم قضايی افغانستان نظارت بر برنامه های 

انكشافی را افزايش دهد.
اين در حالی است که چندی پيش اين اداره، گزارشی را مبنی بر 
اين سيستم بانكداری افغانستان بی ثبات است و احتمال تكرار شدن 
حادثه کابل بانک می رود؛ نيز به نشر رسانده بود که از سوی رييس 

بانک مرکزی و وزير ماليه به شدت رد شد.

عليه  زنان  خشونت  افزايش  از  حقوق بشر  مستقل  کميسيون 
مردان در کشور خبر می دهد. 

به گزارش راديوی آزادی، مسووالن اين کميسيون می گويند 
در  خانواده گی  قربانی خشونت های  هزار  چهار  ميان  در  که 

سال 201۳ ميالدی، بيست تن شان مردان بوده اند.
در  خشونت  شايد  می گويد:  کميسيون  اين  مسوول  يک  اما 

برابر مردان در افغانستان به ده درصد رسيده باشد.
يكی از اين قضايا مربوط به صبور می شود که در حومۀ شهر 
مزارشريف، خانۀ مشترک با همسرش را ترک می کند. شايد 
فرار  نزد همسرش  از  تا  باشد  بهترين گزينه همين  او،  برای 

کند.
در پيشانی صبور، زخمی ديده می شود و هر زمانی که او خود 
جانب همسرش  از  همان صدمه  ياد  به  می بيند،  آيينه  در  را 
مشكل  اساسی  عامل  را  اقتصادی اش  فقر  مرد،  اين  می افتد. 

زنده گی زناشويی اش عنوان می کند.
افشاء  اصلی اش  نام  می خواهد  و  است  سی ودوساله   صبور 
نشود. او می گويد که لت وکوب شوهر توسط زن و يا شكايت 

از وی، چيزی نيست که مردان افغان به گفتن آن اقدام کنند.
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  با  صبور  همسر  حاال  تا  اما 
افغانستان در مورد ادعای شوهرش صحبت نكرده و حاضر 

هم نشده است به رسانه ها در اين مورد چيزی بگويد.
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  توجه  برخورد،  گونه  اين 
واداشته  را  آن  به خود جلب کرده و مسوولين  را  افغانستان 

است تا در جامعۀ مردساالر افغانستان، به خشونت عليه مردان 
هم توجه کنند.

کميسيون  همين  از سوی  ماه  اين  در  که  گزارشی  اساس  بر 
نشر شد، تعداد قضايا و رويدادهايی که در آن مردان قربانی 

خشونت شده اند، در حال افزايش است.
افغانستان و کميسيون مستقل حقوق بشر  وزارت امور زنان 
از تقريبًا چهار هزار قضيه خشونت های خانواده  می گويند:  
گی در سال 201۳، تنها بيست مورد به بد رفتاری با مردان از 

سوی زنان شان مربوط می شود.
اما پروين رحيمی رييس بخش حمايت از زنان در کميسيون 
قضايای  درصد  ده  حدود  گويد:  می  بشر  حقوق  مستقل 
خشونت در جامعه افغانستان، عليه مردان صورت گرفته که 

بيشترشان صدمه های روانی را به همراه داشته است.
شماری از متخصصان و کارشناسان، عوامل افزايش خشونت 
اقتصادی و  نبود زمينه های کاری، فقر  های خانواده گی را 

فرهنگی، اعتياد به مواد مخدر و بی سوادی عنوان می کنند.
در  زنان  عليه  ها  خشونت  افزايش  از  بارها  اين  از  پيش 
افغانستان گزارش داده شده و موسسات و نهاد های مختلف، 

خواهان توجهء بيشتر به محو اين پديده شده اند.
اما از چندی به اينسو، گزارش  های نشر شده که خشونت تنها 
توسط مردها صورت نمی گيرد و زنانی مانند همسر صبور هم 
در افغانستان وجود دارند که شوهرشان را مورد لت و کوب 

و اهانت قرار می دهند. 

علی رغم ابراز اميدواری وزارت خارجه امريكا نسبت 
ازسرگيری  از  پس  پاکستان  با  همكاری  افزايش  به 
يک  جنوری،   27 از  کشور  دو  راهبردی  مذاکرات 
انديشكده برجسته امريكايی اعالم کرد که اکنون برای 

پيش بينی نتايج مثبت بسيار زود است.
انديشكده  رييس  نيوز،  اينترنتی  پايگاه  گزارش  به 
»وودرو ويلسون« عنوان کرد: از آنجايی که هيچ يک 
از کشورهای امريكا و پاکستان در مراکز تصميم گيری 
مذاکرات  اين  نكرده اند،  ايجاد  بنيادی  تغييرات  خود، 

موفقيت آميز نخواهد بود.
راهبردی  مذاکرات  گرفته،  صورت  هماهنگی های  با 
امريكا و پاکستان که پس از قتل اسامه بن الدن، رهبر 
پيشين القاعده توسط امريكا در خاک پاکستان، متوقف 

شده بود، از سر گرفته خواهد شد.
امريكا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  ساکی،  جن 
از روندی دانست که هدف  اين مذاکرات را بخشی 
آن ايجاد يک همكاری جامع و پايدار بين دو کشور 

است.
رييس  هاتاوای«،  »رابرت  که  است  حالی  در  اين 
روزنامه  از  گروهی  به  ويلسون«  »وودرو  انديشكده 
نگاران پاکستانی، هندی و بنگالدشی گفت که نسبت 
اين مذاکرات ترديد دارد زيرا  به موفقيت آميز بودن 
بنيادی روابط  ارزيابی  آمادگی  از دو طرف  هيچ يک 

دو جانبه را ندارند.
وی گفت که پاکستان دست از سياستهای دوگانه در 
قبال امريكا بر نمی دارد به اين معنی که تعهد و عملش 

متفاوت است و اين باعث شده که دو طرف اعتماد 
متقابل را از دست دهند.

زودی  اين  به  مذاکرات  اين  اينكه  اظهار  با  رابرت 
صميمانه نخواهد شد، گفت: در حال حاضر دو طرف 
بايد منافع مشترک خود را مشخص کرده و از ورود 
به  امريكا  پهپادهای  حمالت  همچون  خود  اختالف 

مذاکرات جلوگيری کنند.
وی با اشاره به مشكالت عديده پاکستان همچون به 
هم ريختگی موسسات، افول اقتصادی و فساد گفت 
که هر چند پاکستان بحران های سخت تری را تجربه 
کرده است اما دليل اصلی اين مشكالت، قصور آن ها 

در رهبری و اداره صحيح امور است.
هميشه  پاکستانی ها  که  کرد  تصريح  کارشناس  اين 
دست های  يا  و  هند  يا  امريكا  به  يا  را  مشكالتشان 
پنهانی ربط می دهند که اين خود نوعی تكذيب است.

مقامات محلی و سران قبايل پاکستان روز شنبه اعالم 
کردند هزاران نفر از ساکنان مناطق قبايلی شمال غربی 
اين کشور در نزديكی مرز افغانستان، در پی حمالت 
محل  از  طالبان  های  مخفيگاه  به  هفته  اين  هوايی 

زنده گی خود فرار کردند.
آن  از  پس  را  حمالت  اين  پاکستان  هوايی  نيروی 
طالبان مسووليت  که  داد  انجام  در وزيرستان شمالی 
اين منقطه و  امنيتی را در  نيروهای  به  چندين حمله 

مناطق ديگر بر عهده گرفت.

حمالت ارتش به مخفيگاه های طالبان از اواخر وقت 
دوشنبه آغاز شد و تا اوايل سه شنبه ادامه داشت. يک 
مقام نظامی تعداد تلفات را 40 شبه نظامی اعالم کرد 
ميان  در  نظامی  غير  افراد  وجود  از  محلی  سكنه  اما 

کشته ها خبر دادند.
الرحمان  لطيف  پيشاور،  از  اسوشيتدپرس  به گزارش 
سخنگوی سازمان امور غير مترقبه مناطق قبايلی روز 
شنبه اعالم کرد در پی اين حمالت هوايی شش هزار 
خانواده محل زندگی خود را ترک کردند اما نيمی از 

آنها کمی بعد به خانه های خود بازگشتند.
اعالم  قبايل  از رهبران برجسته  گل صالح خان يكی 
ترک  را  خود  های  خانه  نفر  هزار   70 از  بيش  کرد 
کردند. وی گفت مردم هنوز به شهرها و روستاهای 

اطراف فرار می کنند.
يكی از سكنه محلی نيز گفت مردم روز شنبه به ترک 
محل زندگی خود ادامه دادند. وی از دولت خواست 
هشدار  منطقه  مردم  به  حمالتی  چنين  آغاز  از  پيش 

بدهند.

سال پنجم y شمارة یکهزار دو صدو بیست و پنجم y یک شنبه 6 دلو/بهمن y 1392 24 ربیع االول y 1435 26 جنوری 72014 www.mandegardaily.com

سیگار:
وزارت خارجۀ امریکا از برنامه های خود نظارت کند

نگرانی از گسترش خشونت علیه مردان

اندیشکده امریکایی:
 مذاکرات راهبردی امریکا و پاکستان بی ثمر 

خواهد بود

سکنۀ مناطق قبایلي پاکستان از محل 

زنده گي خود فرار مي کنند

سرمربی بايرن مونيخ می گويد، تيمش با پيروزی برابر گالدباخ 
گام بلندی را برای قهرمانی در اين فصل بوندسليگا برداشته 

است.
بايرن مونيخ شب گذشته موفق شد با برتری دو بر صفر برابر 
بوروسيامونشن گالدباخ به برتری برسد تا اختالفش را با تيم 

دوم به 10 امتياز افزايش دهد.
پپ گوآرديوال، سرمربی اسپانيايی بايرن مونيخ پس از پيروزی 

تيمش مقابل گالدباخ با تمجيد از بازيكنانش گفت: از عملكرد 
با  می کنم  فكر  هستم.  راضی  کامال  بازی  اين  در  بازيكنانم 
پيروزی برابر تيم خوب گالدباخ گام بلندی را برای قهرمانی 
در اين فصل بوندسليگا برداشتيم. در تمام 90 دقيقه توپ و 
خود  کنترل  به  را  بازی  توانستيم  و  بود  ما  اختيار  در  ميدان 
آن ها  نيست.  آسانی  کار  زمين گالدباخ  در  پيروزی  درآوريم. 
تيم سوم جدول هستند و در اين فصل عملكرد خوبی از خود 
در  را  بازی هميشگی مان  توانستيم  اين وجود  با  دادند.  نشان 
اين ديدار از خود نشان دهيم و پيروزی ارزشمندی را به دست 

آوريم.
مقابل  را  بازی حساسی  ادامه گفت: چهارشنبه  در  گوآرديوال 
آن  در  پيروزی  با  می خواهيم  و  داشت  خواهيم  فرانكفورت 

ديدار اختالفمان را با تيم دوم بيشتر کنيم.
آينده  هفته  بوندسليگا  نخست  نيم فصل  قهرمان  مونيخ  بايرن 
در هفته نوزدهم اين رقابت ها بايد برابر فرانكفورت به ميدان 

برود.

سرمربی چلسی با انتقاد از آرسن ونگر می گويد سرمربی 
آرسنال هميشه ُغر می زند.

خوآن ماتا هافبک اسپانيايی چلسی با قراردادی به ارزش 
که  انتقالی  پيوست.  منچستريونايتد  به  پوند  ميليون   ۳8
ناعادالنه  را  آن  چلسی  سرمربی  ونگر  آرسن  شد  باعث 

اعالم کند و به انتقاد از ژوزه مورينيو بپردازد.
به  واکنش  در  چلسی  پرتغالی  سرمربی  مورينيو  ژوزه 
انتقادهای آرسن ونگر گفت: طبيعی است که ونگر هميشه 
کاماًل  می دهد.  انجام  را  کار  اين  هميشه  او  می زند.  ُغر 
می توانم درک کنم چه کاری انجام می دهيم؟ ما با »ماتا« 
صحبت کرديم و به او گفتيم آيا از بازی در منچستريونايتد 
راضی خواهی بود و او هم گفت بله و ما هم اجازه داديم 
منچستر  به  هم  او  و  کند  مذاکره  منچستريونايتد  با  که 
خوبی  بازيكن  »ماتا«  است.  ساده  خيلی  مساله  پيوست. 
برای ما بود که ارزش زيادی داشت و اکنون اميدوارم که 

بتواند در منچستريونايتد موفق باشد.
ونگر  وقتی  گفت:  ادامه  در  چلسی  پرتغالی  سرمربی 
است  ناعادالنه  منچستريونايتد  به  ماتا  انتقال  که  می گويد 
آرسنالی ها  که  است  آن چيزی  ناعادالنه  که  من می گويم 
بازی هايشان برگزار می شود و هميشه بهترين روزها برای 
بازی در اختيار آرسنال است. اين هفته که بازی ها در ميان 
خيلی  تا  دارند  دوست  تيم ها  همه  می شود  برگزار  هفته 

در  بازی شان  زود 
را  حذفی  جام 
انجام دهند اما اين 
آرسنال  به  فرصت 
من  نظر  به  رسيد 
اين ناعادالنه است 
به  ماتا  رفتن  نه 
 . يتد نا يو منچستر
وقتی شما به برنامه 

تيم ها نگاه می کنيد عادالنه نيست زيرا آرسنالی ها هميشه 
زيادی  فرصت  و  می کنند  بازی  ممكن  زمان  بهترين  در 

برای استراحت دارند.
چلسی امروز يكشنبه در جام حذفی انگليس در ورزشگاه 
خواهد  سيتی  استوک  ميزبان  لندن  شهر  استمفوردبريج 
بود و در صورت پيرورزی به جمع شانزده تيم برتر اين 

رقابت ها خواهد يافت.
شاگردان مورينيو چهارشنبه اين هفته در ليگ برتر نيز بايد 

در خانه از تيم وستهام پذيرايی کنند.

گوآردیوال:

 گام بلندی برای قهرمانی برداشته ایم

ورزش
مورینیو:

 ونگـر همیشه ُغر می زند!
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گفت وگوی  سال  سه  از  پس  پاکستان  و  امريكا  متحده  اياالت 
استراتژيک خود را بار ديگر آغاز می کنند. 

اياالت متحده امريكا و پاکستان نخستين بار »گفت وگوی استراتژيک« 
خود را در سال 2010، ميان تنش های ديپلوماتيک آغاز کردند؛ اما 

اين گفت وگوها به دليل افزايش تنش معلق شد.
سال  آگست  ماه  امريكا  متحده  اياالت  خارجه  وزير  کری،  جان 
گذشته در ديدار از اسالم آباد، آغاز دوباره گفت وگوها را اعالم کرد. 
کری قرار است روز دوشنبه )7 دلو /27 جنوری( با سرتاج عزيز، 

مشاور امنيت ملی پاکستان در واشنگتن مالقات کند.
يک مقام امريكايی گفت که گفت وگوها احتماال شامل هر دو بخش 
همكاری های امنيتی و اقتصادی خواهد بود و همچنان »طرحی« را 
برای آينده روابط شكل خواهد داد. اين مقام امريكايی به شرط فاش 
در  فرازهايی  و  »نشيب  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  نامش  نشدن 
روابط وجود داشته است. هر دو کشور تالش زيادی به خرج داده 
اند تا با پشتكار اين روابط را در يک و نيم سال گذشته استحكام 

ببخشند«.
با  دشواری  روابط   2001 سپتمبر  يازده  از حمالت  پس  که  امريكا 
را  کشور  اين  آباد  اسالم  تا  است  صدد  در  است،  داشته  پاکستان 
است  حالی  در  اين  کند.  ياری  افغانستان  از  نيروهايش  در خروج 
امضای  از  کرزی  حامد  امتناع  خاطر  به  اوباما  بارک  حكومت  که 
موافقتنامه امنيتی، درمانده است. موافقتنامه امنيتی چه گونگی حضور 
افغانستان  در   2014 سال  از  پس  را  امريكايی  سربازان  از  شماری 

تعيين می کند.
يک مقام ديگر امريكايی در اين مورد گفته است: »من فكر می کنم 
که تحليل ما و پاکستان تقريبًا مشابه است که خروج ناگهانی ناتو و 
امريكا ممكن است باعث بی ثباتی ]در افغانستان[، تشويق طالبان و 
ديگر گروه های شورشی، و همچنان از دست رفتن روحيه عناصر 

مهمی از مردم شود«.
نوازشريف، نخست وزير پاکستان در ماه اکتوبر سال گذشته در ديدار 
با اوباما وعده سپرد تا برای روابط بهتر با افغانستان و هند کار کند. 
با اين همه، شريف در همكاری با اياالت متحده با محدوديت های 
روبرو است. به عنوان مثال، هواداران اپوزيسيون او به رهبری عمران 
خان راه را برای عبور موترهای اکماالتی ناتو به افغانستان بسته اند. 

است.  مواجه  خانگی  با خشونت  نيز  پاکستان خود  اين،  بر  عالوه 
بان حقوق بشر« بيش از 400 شيعه  بر اساس گزارش اخير »ديده 

مذهب سال گذشته توسط افراطگرايان در اين کشور کشته شدند.
شجاع نواز، مدير »مرکز شورای آتالنتيک جنوب آسيا« می گويد که 
شريف در واشنگتن »به عنوان يک شريک بالقوه قدرتمند شناخته 
مورد  در  که  چيزی  دارد؛  قوی  سياسی  موقعيت  او  زيرا  می شود؛ 
حكومت قبلی صدق نمی کرد«. او همچنان می افزايد: »اما اين که 
او يک شريک قوی واقعی باشد، بستگی به اين دارد که او چه مقدار 
بتواند شرايط را در داخل پاکستان با ثبات بسازد و امريكا را کمک 

کند تا شرايط را در افغانستان با ثبات گرداند.
عمليات  برای  حلی  راه  خواهان  احتماالً  پاکستان  که  گفت  نواز 
مشترک توسط هواپيمای بی سرنشين است. اين در حالی است که 
حمله هواپيمای بی سرنشين امريكايی بر مناطق قبيله ای پاکستان 

همواره مورد مناقشه بوده است.
پاکستان همچنان از کانگرس امريكا به خاطر تعليق ۳۳ ميلون دالر 
تا  را  کمک  اين  اخيرا  امريكا  کانگرس  کرد.  خواهد  انتقاد  کمک 
امريكا  استخبارات  سازمان  به  که  داکتری  افريدی«  »شكيل  آزادی 

برای ردگيری اسامه بن الدن کمک کرد، به تعليق انداخته است.
کانگرس  که  گويد  می  خارجی«  روابط  »شورای  از  مارکی  دنيل 
بايد سطح 400 ميليون دالری کمک های دفاعی به پاکستان را نگه 
دارد؛ اما آن را بايد به پيشرفت امنيت داخلی مرتبط کند؛ نه جنگ 

افغانستان.

عزیز در واشنگتن به دنبال چیست؟
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کنفرانس اجندای ملی به مثابۀ خانۀ دیالوگ بین االفغانی، در این مرحلۀ حساِس 
تاریخی به منظور گذار مسالمت آمیِز سیاسی در کشور از طریق گفتمان ملی ـ  
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د ميل اجنډا کنفرانس
په کابل کې جوړېږي
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بین االفغاين خربو اترو، د سیايس ـ مدين نخبګانو، فعالو شخصیتونو، دیني مرشانو، په ټول هېواد 

کې د اغېزمنو سیايس ـ ټولنیزو ـ فرهنګي فعاالنو ترمنځ د تفاهم او همغږۍ د رامنځته کېدو له 
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د ال زیاتو معلوماتو لپاره په الندې شمېرو اړیکه ونیسئ


