
آگست،   14 چهارشنبه  روز  مصر،  نظامی  کودتاچیان 
بر تجمعات تحصن گراِن معترض علیه کوتای نظامی 
آن  قانونی  رییس جمهور  و  منتخب  حکومت  برضد 
کشور در میدان نهضت و مسجد رابعۀ عدویۀ قاهره، 
غیرنظامی  شهروند  هزاران  کنون  تا  و  بردند  یورش 
میدان  در  فتح  مسجد  و  محل  دو  این  در  متحصن 
رامسیس قاهره و سراسر  کشور مصر را به تیر بسته  
هزاران  و  رسانیده   شهادت  به  را  آنان  تن  صدها  و 
این  قربانیان  میان  در  کرده اند.  مجروح  را  دیگر  تن 
نیز  کودکان  و  زنان  از  زیاد  شماری  خونین،  فاجعۀ 
وجود دارند. هزاران اشتراک کننده در این اعتراضات 
و  افگنده   زندان ها  به  با ضرب وشتم  را  مسالمت آمیز 
بیش از سی نفر از گرفتارشده گان را پیش از رسانیدن 
به زندان، شهید کرده اند؛ کاری که حتا در مورد اسیران 

جنگی، جنایت تلقی می گردد.
کودتاچیان  توسط  برپا شده  آشوِب  این  ما،  باور  به   
بر ضد یک حکومت مشروع، اقدامی است که جبران 
آن جز به بازگشت به عقالنیت و دست برداشتن از 
زورگویی و احترام به ارادۀ...               ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پیروزی قاطع در میدان فوتبال

افغانستان، پاکستان را برد

اداره دولتی حمایت از سرمایه گذاری افغانستان )آیسا( 
پارک صنعتی  توزیع نشدن زمین در  دلیل  به  می گوید 
در  دالری  میلیارد  یک  سرمایه گذاری  فرصت  کمری، 
برای  اش  وعده  به  حکومت  است.  شدن  ضایع  حال 

واگذاری پارک صنعتی وفا نکرده است.
این پارک قرار است در منطقۀ کمری...   ادامه صفحه 6

تاجیکستان به علت شیوع وبا در والیت بدخشان مرز خود 
را با افغانستان بست.

جمهوری  مقامات  گازتا«،  »راسیسکا  روزنامه  گزارش  به 
تاجیکستان پس از دریافت گزارش هایی مبنی بر شیوع وبا 
در مناطق مجاور، مرزهای این کشور را با افغانستان بستند.

هر چند تا کنون هیچ موردی از وبا در تاجیکستان گزارش 
نشده است، اما در مناطق مرزی این کشور تمهیداتی چون 
از آب  استفاده  بررسی خانه های روستانشینان و ممنوعیت 
مخازن باز به کار گرفته شده است. خبرها حاکی از ابتالی 
1500 نفر به وبا در والیت بدخشان افغانستان است که از 
منتقل  بیمارستان  به  وبای حاد  به  مبتال  بیمار  میان 36  این 

شده اند و یک تن جان باخته است.

ناجیه نوري 
چانه زنی ها  تازۀ  دور  که  گفته  افغانستان  ریاست  جمهوری 
میان کابل و واشنگتن بر سر سند پیمان امنیتی میان دو کشور 
آغاز شده و گفت وگوها روی محتوای سند امنیتی میان کابل 
و واشنگتن، از مرحلۀ تخنیکی گذشته و وارد مرحلۀ سیاسی 

شده است.
مي گوید،  نماینده گان  مجلس  عضو  منصور  عبدالحفیظ  اما 
افغانستان  در خصوص  منطقه  در  که  وضعیتي  به  توجه  با 
با  پیمان  امضای  جز  چارۀ  افغانستان  جانب  دارد،  جریان 

امریکا ندارد.
و  داخلی  بیشتر جنبۀ  مذاکرات  این  ادامۀ  منصور،  باور  به   
دیپلوماتیک دارد و برای جلب رضایت اذهان عامه صورت 
می گیرد، تا از این طریق آقاي کرزي در آینده بتواند خود 

را برائت بدهد؛ چرا که امضای چنین پیمانی مي تواند گاهًا 
پیامدهاي ناگواري داشته باشد.

او تاکید کرد، در کنار امریکا  کدام کشور همسایه و یا کشور 
راهکاری  یا  برنامه  افغانستان  براي  تا  ندارد  اسالمي وجود 
براي تامین صلح و ثبات ارایه کند و افغانستان بتواند سبک 
و سنگین کند که کدام یک به نفع افغانستان است؛ بنابراین 
تنها یک کشور آماده است که نامش امریکا است و افغانستان 

گزینۀ دیگري به جز از آن ندارد.
سعي  تیمش  و  کرزي  حامد  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به 
مي کنند در کنار امضای پیمان امنیتي یک سلسله تضمیناتي 
را از دولت امریکا به نفع تیم خود درانتخابات آینده کسب 
کند؛ اما نباید فراموش کرد که جانب افغانستان در شرایطی  
نیست که اهداف خود را باالي...              ادامه صفحه 6

هشدار ادارۀ حمایت از سرمایه گذاری:
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تاجیکستان مرز خود را با 
افغانستان بست
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در تقبیح کشتار شهروندان مصر به دست نظامیان 
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سازمان 
جهانی مالکیت 
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عبدالحفیظ منصور:
واشنگتن با امضای پیمان امنیتی با کابل

 مـی خواهد چین را محاصـره کند

روحیۀ همگرایی را در بعد بزرگ 
آن وحدت ملی می نامند. اگر ملت 

افغانستان را در نقش یک تیم فوتبال 
قرار دهیم کمی تحلیل آسانتر می شود 
و معلوم می گردد که کی ها در نقش 

خود ضعیف اند و باید از میدان خارج 
شوند تا جایشان را بازیگران با توان 
و با نیرو بگیرند. دستیابی به افتخار 
بزرگ نیاز به همدلی دارد. تیم هایی 

که در آن خودخواهی فردی
مسلط باشد، در بازی می بازند. جای 

تعمق است



تاالر  در   « اول  جمهوریت  دوم  »سقوط  کتاب 
چاپخانۀ میوند باحضور شماری شخصیت های 

سیاسی و فرهنگی رونمایی و نقد شد.
 این کتاب توسط عبدالحمید محطاط که از زمان 
شریک  نجیب،  حکومت  سقوط  تا  شاه  ظاهر 

تحوالت سیاسی بوده نوشته است. 
در این کتاب نویسنده به عنوان یک فعال سیاسی 
خاطرات  کشور،  دورۀ  آن  تحوالت  در  موثر  و 
سقوط  چگونه گی  و  نگاشته  را  دیدگاه هایش  و 
جمهوریت محمد داوود خان را به بررسی گرفته 

و جوانب این شخصیت را شگافته است.
این کتاب توسط انتشارات میوند به نشر رسیده 
از طرف همین  نیز  آن  نقد و رونمایی  برنامۀ  و 

انتشارات راه اندازی شده بود.
عبدالحمید محطاط نویسندۀ کتاب در سخنانش 
کتاب  این  نگارش  چگونه گی  و  چرایی  به 

پرداخت. 
او گفت: تاریخ افغانستان مملو از بهامات است 
فعال  و  ناظر  و  شاهد  عنوان  به  خواستم  من  و 
مشخص، چشم  دوره های  تاریخی  تحوالت  در 

دیدها و برداشت هایم را شرح دهم.
او از نقش خودش در کودتا برضد داوود خان 
سخن گفت و هم چنان گفت که بعد از کودتای 
داوودخان برضد ظاهر شاه، نمی خواست داوود 
به  افغانستان برسد و  به ریاست جمهوری  خان 
عنوان یک دکتاتور مطلق العنان حکم روایی کند. 
او افزود که در این کتاب دیدگاه هایش را به گونۀ 
منتفاوت از دیگران ارایه کرده است. او تاکید کرد 
که باید جوانان از تاریح معاصر کشورشان آگاهی 
داشته باشند و از تجربه های آن در امور سیاسی 
کشور استفاده کنند. او گفت که مشکل سیاست 
مدارانی مثل ما، این بود که قبل از این که تاریخ 

خوانده باشیم، به سیاست پرداختیم.
او گفت: بعد از این که از قدرت برکنار شدیم 
و شکست خوردیم، به مطالعه تاریخ پرداختم و  
بود.  نخواندن  تاریخ  همین  ماهم  شکست  دلیل 
او گفت که روی همین دلیل به مسایل تاریخی 
را  افغانستان  تحلیلی  تاریخ  کتاب  و  پرداخته 

نوشته است.
 او با اشاره به کتاب »سقوط دوم« گفت که این 
برداشت های  و  دیدها  چشم  از  مجوعۀ  کتاب 
شخصی اش به عنوان یک چهره سیاسی و وارد 
در رویدادهاست و می تواند مورد نقد و نظر قرار 

گیرد.
داکتر  سوی  از  محفل  این  در  کتاب  این 
صاحب نظر مرادی نویسنده و مورخ، وحید مژده 
نویسنده و پژوهشگر و اکرام اندیشمند نویسنده 

و پژوهشگر، مورد نقد قرار گرفت.
صاحب نظر مرادی در سخنانش گفت که تاریخ 
نویسان  تاریخ  و  است  بار  بسیارخون  افغانستان 
تاریخ  نگارش  در  حاکمان  اراده  کردن  لحاظ  با 
دهۀ  گونه حوادث چهار  این  و  کرده اند  تمکین 
اخیر بسیار متراکم و پیچیده بوده است و سلسلۀ 
کتمان کاری ها، جعلیات، افسانه سازی های واهی، 

جای تاریخ نویسی واقعی را گرفته است. 
و  نویسنده  دیدهای  چشم  کتاب  این  بنابراین 
در  سیاسی  فعال  یک  منحیث  او  های  برداشت 
عنوان  به  می تواند  که  است  مشخص  دوره های 

تکمله های مناسب در تاریخ افغانستان باشد.
نکات  به  کتاب  این  در  که  گفت  مرادی  آقای 
بسیار مهمی اشاره شده که چشم دیدهای خود 
مأخذ  یک  عنوان  به  می تواند  و  است  نویسنده 

مورد توجه قرار گیرد. 
هم چنان وحید مژده نیز بر مواردی در این کتاب 
انتقاد کرد؛ از جمله اینکه کتاب با عجله نوشته 
شده و روی برخی مسایل به گونۀ درست درنگ 
نشده و انتظارات خواننده گان برآورده نمی شود.

داوودخان  کتاب  این  در  که  گفت  مژده  وحید 
داوودخان  می شود:  داده  نشان  دوچهره  با 

داوودخان  و  سرطان   26 از  پیش  وطن پرست 
مطلق االعنان و منتقم بعد از 26 سرطان.

این  در  کلکانی  مجید  خواندن  قهرمان  از  مژده 
کتاب انتقاد کرد و گفت که آقای کلکانی صاحب 
از  نبوده و در هیچ کجا جنگی  پارتیزانی  جنگ 
آقای  دیدگاه  هم چنان  او  است.  نشده  دیده  او 
برابر  در  وزیرستانی ها  قیام  مورد  در  را  محطاط 
شوروی نیز مورد انتقاد قرار داد و از مثبت بودن 

فاشیزم در آن زمان سخن گفت.
آقای اندیشمند نیز انتقادهایی بر آقای محطاط و 

کتابش وارد کرد. 
او گفت: وقتی کتاب را خواندم بسیار متاثر شدم؛ 
زیرا نواقصی غیر قابل انتظار در این کتاب وجود 

داشت.
 او آقای محطاط را متهم کرد که نتوانسته است 
و  کند  برخورد  قضایا  مورد  در  وسیع  دید  با 

دیدگاهش را بدون غرض بنگارد.
او گفت: در فصل هفتم این کتاب از فعالیت های 
افغانستان سخن گفته شده  امریکا در  جاسوسی 
چیزی  شوروی  جاسوسی  فعالیت  از  اما  است؛ 
در  زیادی  اسناد  که  در حالی  است.  نشده  گفته 

این باره وجود داشه است.
در  کتاب  یازدهم  فصل  در  گفت:  هم چنان  او 
داده  نادرستی  توضیحاِت  پنچشیر  قیام  مورد 
شده است؛ آقای محطاط نوشته است: »در قیام 
مردم پنجشیر عده یی از افراد پاکستانی همدست 
بودند« اما هیچ نامی و نشانی از آن ها برده نشده 
است. آقای اندیشمند گفت که قیام کننده گان آن 
زمان در پنجشیر دانشجویان دانشگاه کابل و از 
را  آن  فرماندهی  که  بودند  مختلف  والیت های 
هیچ  و  داشت  عهده  به  مسعود  احمدشاه  شهید 

فرد پاکستانی در آنجا نبود.
محطاط  آقای  که  کرد  انتقاد  اندیشمند  هم چنان 
چهره های  بر  خان  داوود  ظلم  از  کتاب  این  در 
داوودخان  ظلم  از  اما  است؛  گفته  سخن  چپی 
است؛  نکرده  یادی  راستی ها  و  اسالم گراها  بر 

بنابراین باوسعت نظر به رویدادها ندیده است.
این  در  که  کرد  انتقاد  هم چنان  اندیشمند  اکرام 
کاری  کتمان  میوندوال  قتل  مورد  در  کتاب 
اسنادهای  در  گفت:  او  است.  گرفته  صورت 
معتبری که شوراها منتشر کردند قاتل میوندوال 
ببرک کارمل و نور محمد تره کی است؛ اما در این 

کتاب به آن اشاره نشده است.
عبدالحفیظ منصور نیز دیدگاهش را در باره این 
کتاب ارایه کرد و گفت که این کتاب با هروصف 
می تواند به عنوان منبع دست اول شناخته شود. 

او گفت: شخصیت و موقف نویسندۀ این کتاب، 
برای خواننده گان اهمیت دارد. 

او گفت که معمول است کتاب هایی مورد مطالعه 
و نقد قرار می  گیرد که از دو لحاظ دارای اهمیت 

نویسنده  موقف  اهمیت  آن  از  یکی  که  باشند؛ 
سیاسِی  از شخصیت های  محطاط  آقای  و  است 
دخیل در تحواالت سیاسی دورۀ خاصی از تاریخ 

است.
نیز  ماندگار  روزنامۀ  مدیرمسوول  پریانی  نظری 
تاریخی  واقعیت های  و  دیدها  چشم  اهمیت  بر 
توسط فعاالن سیاسی اشاره کرد و گفت که این 
سیاسیون باید در نگارش رخ دادها، چشم دیدها 
و برداشت های شان بدون حب و بغض و عالیق 

سیاسی عمل کنند.
او گفت: برخی از سیاسیون که پس از کنارشدن 
بنویسند  کتابی  خواستند  سیاسی  فعالیت های  از 
سعی کرده اند خودشان را قهرمان رویداهای و 
تحوالت دوره مشخص تاریخی قرار دهند و از 

خود رستم داستان بسازند.
این  می شود  برده  انتظار  که  گفت  پریانی  آقای 
چهره ها رویت ها را آن گونه که اتفاق افتاده است، 

به نگارش بگیردند و تحویل تاریخ دهند. 
»سقوط  برکتاب  که  انتقادهایی  مورد  در  پریانی 
کتاب ها  دست  این  از  که  گفت  شد  وارد  دوم« 
برهۀ  یک  در  که  آدرس شخصیت هایی  از  آنهم 
تاریخ شامل قضایا بودند و تاثیر گذار بوده اند، 
و  شود  مواجه  مختلفی  واکنش های  با  می تواند 
آقای محطاط باید کمرش برای مواجهۀ بیشتر از 

این ها بسته باشد.
برخی  بررفع  مرادی  داکترصاحب نظر  هم چنان 
رسولی  عبدالقدیر  آقای  و  پرداخت  انتقادها  از 
ویراستار این کتاب گفت که نباید به این کتاب از 

دید ایدئولوژیک پرداخته شود.
برخی  کتاب  نویسندۀ  محطاط  آقای  اخیر  در 
اشتباهات را پذیرفت و بر برخی انتقادها انگشت 

گذاشت.
او به گونۀ مشخص در مورد قیام پنچشیر گفت 
زبان  از  را  قیام  آن  پاکستانی در  افراد  که وجود 
دست  دیگری  منبع  به  و  است  نوشته  فرد  یک 

نیافته است.
فعالیت های  به  نکردن  اشاره  مورد  در  هم چنان 
شوروی در سال های مورد نظر در کتابش، گفت: 
به منبعی که از فعالیت جاسوسی شوری حکایت 
بوده  نیافته  دست  کتاب  نگارش  زمان  در  کند 

است.
عبدالحمید محطاط از چهره فعال سیاسی و افسر 
هوایی بوده که در کودتای داوودخان برضد ظاهر 
شاه نقش داشت و به عنوان وزیر در کابینه سردار 
داوود انجام وظیفه کرد و بعد از نزدیک به یک 
اسارت  در  داوودخان  جمهوریت  پایان  تا  سال 
منزل قرار گرفت. او سپیس در کودتای هفت ثور 
برضد داوود خان شرکت کرد و آخرین فعالیت 
او به عنوان معاون رییس جمهور داکتر نجیب اهلل 

بود. 
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عبدالحمید محطاط در محفل نقد و رونمایی کتابش:

پیش از این که تاریخ بخوانیم 
به سیاست پرداختیم

 

سالروز  نودوچهـارمین  مراسم  در  کرزی  رییس جمهور 
تجلیل  مختصر  برنامۀ  یک  طی  که  ـ  کشور  استقالل 
خطاب  و  کرده  گذشته گان  رشادت های  از  یادی  ـ  شد 
به کشورهای خارجی گفته است که خیال حاکمیت بر 

افغانستان را از سر بیـرون کنید!
او عالوه کرده که 94 سال قبل، نیاکان ما با جان خویش، 
از آزادی مال و ناموِس این خاک دفاع کرده اند و این از 
وجایِب ما شمرده می شود که همانند اجداد خود از این 

خاک و وطن دفاع کنیـم.
هر زعیمی این سخناِن شعارآلود را در مناسبت های ملی و 
میهنی کشورش بر زبان می راند؛ اما رهبر راستین آن است 
که چنین سخنانی را نه در گفتار، بل که در سیاست های 
روزمره و استراتژیِک خود و در دنیای واقعیت پیاده سازد 

که سوگ مندانه رییس جمهور افغانستان چنین نیست.
برای  و  زدن  حرف  موقع  در  تنها  افغانستان  رهبران 
داشتن  نگه  پنهان  برای  نیز  و  مردم  احساسات  تحریک 
سیاست های عملی شان، خود را ملی و وطن پرست نشان 
می خوانند  شیر  را  گاهی خود  چنان که  بس؛  و  می دهند 
اما زمانی  پنج هزارساله.  تاریخ  و گاهی خود را صاحب 
ندارد،  وجود  هم  مناسبتی  هیچ  و  می کنند  سیاست  که 
همه چیز یادشان می رود و به جز از منافع خودشان، هیچ 

چیز دیگر برای شان مطرح نیست.
به گونۀ مثال، می توان از یک حرکت غیرملِی حکومت 
گفت که در سال های پسین، ستون اصلِی سیاست آقای 
کرزی را  ساخته است و آن گفت وگو با طالبان و نیروهای 
مسلِح مخالف می باشد. این نکته به کرات ثابت شده که 
طالبان گروهِ دست سازِ بیگانه گان و ابزار برآورده ساختِن 
اهداف کشورهای دیگر در افغانستان اند و نیز خود آقای 
را  جماعتی  اسالمی  حزب  و  طالبان  بارها  خود  کرزی 
فریب خورده خوانده و گفته است که آن ها فرزنداِن این 
وطن نیستند. اما با این همه، پیوسته سعی در گفت وگو با 
آن ها داشته و امتیاز های بی شماری برای آنان قایل شده؛ 
طوری که زندانیان آنان را آزاد کرده، در مجامع بین المللی 
برای آنان چانه زنی کرده و در نهایت آنان را برادر خوانده 

است.
نقیِض  سیاستی،  چنین  آیا  که  است  آن  پرسش  اکنون 
حرف هایی که آقای کرزی در مراسم سالروز استقالل زده 
است، نیست؟!... بی تردید که چنین است و این سخنان 

جز مشتی فریب و دروغ، چیز دیگری نمی تواند باشد.
و  سخنان  دورنگِی  می توان  دیگر،  نمونۀ  یک  در  یا 
سیاست های دولت مردان را دریافت. آقای کرزی تصمیم 
دارد که پیمان امنیتی را با ایاالت متحده به امضا برساند. 
این تصمیم از دیری بدین سو گرفته شده است، طوری  که 
پس از چند مرحله گفت وگو و قبول و رد کردن ها، اکنون 
آقای کرزی تصمیم قطعی برای امضای آن دارد؛ چنان که 
و  احمدزی  غنی  اشرف  آقایان  پروسه،  این  ادامۀ  برای 
دادفر اسپنتا را هم مأمور کرده است. این در حالی است 
که سراسر این پیماْن مبهم و ُگنگ می نماید، به گونه یی 
که منافع مردم افغانستان در آن روشن نیست و بسیاری ها 
به این گمان اند که در پی امضای این پیمان، فقط منافع 
آقای کرزی مطرح است. از طرف دیگر، مردم در چنین 
مردم  باید  تصامیمی   چنین  در  نیستند.  تصمیمی  شریک 
افغانستان سهم داشته باشند. آقای کرزی این الزام را طی 
یک جرگۀ فرمایشی به مردم نشان داد، اما تمام اعضای 
آن جرگه مأموران خودش بودند. به این ترتیب می توان 
گفت که در تصمیمی این چنینی، می تواند منافع کشور در 

خطر بیافتد و به نحوی استقالل کشور زیر سوال رود.
هر دو مسالۀ باال به عنوان دو سیاست مطرح استند که در 
دستور کار آقای کرزی قرار دارند و روی هم برنامه یی  را 
شکل می دهند که با ادعاهای آقای کرزی در منافات قرار 
دارد. پس بهتر آن است که آقای کرزی به جای سر دادِن 
حرف ها و شعارهای ملی، به سیاست های ملی رو بیـاورد 

تا نتایج مثبتش عاید حال تمام مردم شود.  

در گفتـار نه، در عمل 
ثابت کنید!
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آیا اعراب دوباره به صندوق های 
رای و انتخابات اعتماد می کنند؟

شکست.  مصری ها  آزمایش  بوتۀ 
»اتحاد« مصر که از وطن پرستی همه 
گیر ملت آن حاصل می شد و در طول 
زمان از سرنگونی حکومت سلطنتی 
جمال  حکومت  تا   1952 سال  در 
عبدالناصر، آنها را در کنار هم حفظ 
کرده بود، با قتل عام ها، درگیری ها و 
اخوان  حامیان  خشونت بار  سرکوب 
المسلمین در چهارشبه هفته گذشته 

از هم پاشید.
در  تاثیری  کشته  نفر   300 یا   200
نتیجه امر ندارد: راه دموکراسی برای 
و  تیراندازی  با  مصری  میلیون ها 
خشونت از بین رفته است. آیا دیگر 
یک  تشکیل  دنبال  به  که  مسلمانانی 
دولت براساس مذهبشان هستند، به 
نتایج صندوق های رای گیری اعتماد 
می کنند؟ این شرح واقعی حمام خون 

در مصر است. چه کسی باور می کند که بعضی هواداران 
در  کالشینکف  قاهره  خیابان های  در  اخوان المسلمین 
اینکه حامیان ارتش و »دولت موقت«  دست داشتند؟ یا 
مصر فقط در مناطق متوسط شهری اسلحه هایشان را در 
مرسی،  محمد  حامیان  به  واکنش  در  و  گرفته اند  دست 
نزاع  این  رییس جمهوری مخلوع مصر شلیک کرده اند. 
این  بلکه  نیست،  مصر  ارتش  و  المسلمین  اخوان  بین 
به دروغ  تصوری است که دولتمردان غربی می خواهند 

برای ما به تصویر بکشند.
این قتل عام، یک چند دستگی عمیق را در جامعه مصر 
بین  می کشد؛  طول  سال ها  آن  رفع  که  آورد  وجود  به 
چپ گراها، سکوالرها، قبطی های مسیحی و روستایی های 
سنی، بین مردم و پولیس، بین اخوان المسلمین و ارتش. 
به آتش کشیدن کلیساها در مصر، نتیجه منطقی و اجتناب 

ناپذیر این اقدام هولناک بود.
سال 1992 در الجزایر و سال 2013 در مصر، مسلمانانی 
که به صورت دموکراتیک و منصفانه از طریق انتخابات 
به قدرت رسیده بودند، از دور خارج شدند. کسی چه 
ماه های  در  نیز  تونس  برای  اتفاق  همین  شاید  می داند، 
غزه  نوار  شدید  محاصره  کسی  چه  و  دهد  رخ  آینده 
توسط غرب، پس از انتخاب دموکراتیک حماس توسط 

فلسطینی ها را فراموش می کند؟
مهم نیست که اخوان المسلمین چه اشتباهاتی در مصر 
مرتکب شد و چقدر آشفته و احمقانه دولت را اداره کرد، 
بلکه مهم این است که مرسی که رییس جمهوری منتخب 
بود توسط ارتش سرنگون شد. این یک کودتا بود و جان 
مک کین، سناتور جمهوری خواه آمریکا به درستی از این 

واژه استفاده کرد.

البته اخوان المسلمین باید مدت ها پیش سالح هایش را 
زمین می گذاشت و سرگرم اجرای دموکراسی غیر لیبرالی 
این  به  نه  داد؛  می  جازه  ا  او  به  مصر  ارتش  که  می شد 
به  بلکه  بود،  قبول  قابل  یا  منصفانه  اقدام  این  که  دلیل 
این دلیل که گزینه دوم بازگشت به سیستم پنهان کاری، 

دستگیری های شبانه، شکنجه و قتل بود.
المسلمین بوده است. تاریخی  این نقش تاریخی اخوان 
که در خود همکاری شرم آور با اشغالگران انگلیسی و 
دیکتاتوری های نظامی مصر را نیز می بیند و این بازگشت 
اخوان المسلمین به تاریکی، تنها دو پیامد خواهد داشت: 
اینکه این گروه با خشونت سرکوب شده و فرو می نشیند، 
یا اینکه باالخره با گذشت مدتی مدید موفق به تاسیس 

یک حکومت مستبد دینی می شود.
پیش از اینکه کفن اولین قربانی این خشونت ها خشک 
شود، صاحب نظران کار کشنده خود را آغاز کردند. آیا 
کند؟  جلوگیری  داخلی  جنگ  بروز  از  می تواند  مصر 
سرکوب  مصر  ارتش  توسط  باید  المسلمین  اخوان  آیا 
مرسی  سرنگونی  از  پیش  که  آنهایی  تکلیف  می شد؟ 

تظاهرات کردند، چه می شود؟
بود  کسی  تنها  انگلیس،  سابق  وزیر  نخست  بلر،  تونی 
که از »هرج و مرج« قریب الوقوع در مصر در صورت 
حمایت از عبدالفتاح السیسی، وزیر دفاع این کشور خبر 

داد.
رخ  سینا  صحرای  در  که  باری  خشونت  حادثه  هر  از 
اخوان  اعضای  دست  در  که  اسلحه یی  هر  تا  می دهد 
المسلمین است سوء استفاده می شود تا به جامعه جهانی 
تلقین شود که این سازمان، دست راست القاعده است. در 
حالی که اخوان المسلمین که یک جنبش با سازماندهی 

خوب است، عمدتا مسلح نیست.
السیسی  جنرال  آتی،  روزهای  در 
خواهد  قرار  بین  ذره  زیر  بیشتر 
اخوان  از  آشکار  همیشه  او  گرفت؛ 
شاید  بود،  کرده  حمایت  المسلمین 
حجاب  همسرش  که  دلیل  این  به 

دارد.
بسیاری از روشنفکران طبقه متوسط 
ارتش مصر حمایت  اقدامات  از  که 
کرده اند، در مواجه با حوادث آینده 
و برای همسویی با آنها باید وجدان 

خود را زیر پا بگذارند.
اکنون زمان مطرح کردن یک پرسش 
معمول و مبهم فرا رسیده است. آیا 
بر  پایانی  دهنده  نشان  حوادث  این 
در  است؟  مصر  در  سیاسی  اسالم 
حال حاضر، بدون شک بله؛ اخوان 
برای  مناسبی  شرایط  در  المسلمین 
شرایط  این  وجود  و  نیست،  دموکراسی  دوباره  تجربه 
وقتی  می شود.  محسوب  الوقوع  قریب  خطر  مصر،  در 
که آزادی نباشد، خشونت در می گیرد. آیا مصر به یک 

سوریه دیگر تبدیل می شود؟ خیر.
مصر نه یک کشور فرقه ای است و نه سابقا دچار آشوب 
بوده است. حتی با وجود اینکه 10 درصد از جمعیت آن 
این  نیست.  فرقه ای  درگیری  دچار  ولی  مسیحی هستند 
الجزایر  قیام  بی رحمی های  و  خشونت  گاه  هیچ  کشور 
لبنان  سوریه،  یا شورش های  فرانسه،  استعمار  مقابل  در 
و فلسطین علیه انگلیس و فرانسه را تجربه نکرده است.

وکیل  زاقلول،  ساعد  مانند  اشخاصی  ارواح  اکنون  اما 
انقالب  که  نجیب  محمد  جنرال  و   1919 سال  انقالبی 
سال 1952 او شباهت زیادی با خواست های سال 2011 
مردم مصر در میدان تحریر قاهره داشت، از اتفاقات رخ 

داده در مصر متاسف هستند.
چیز  آن  ُمرد.  مصر  در  اگوست   14 روز  در  چیزی  بله، 
این  در  عرب  ملت های جهان  یکپارچگی   نبود،  انقالب 
رهبرانشان،  نه  هستند  کشورشان  مالک  آنها  که  خواسته 
ُمرد  که  چیزی  آیا  می ماند.  باقی  خون،  دادن  با  هرچند 

معصومیت بود همانطور که پس از هر انقالبی می میرد.
چیزی که ُمرد این تفکر بود که مصر همان مادر همیشگی 
و  است  آرمانی  ملی گرایی  در  که  است  عرب  جهان 
فرزندان  را  ملتش  همیشه  آن  در  که  دارد  ناب  تاریخی 

خود دانسته است.
قربانیان اخوان المسلمین، پولیس و حامیان دولت موقت 
همگی فرزندان مصر بودند. اما کسی به آن توجه نکرد. 
در واقع از آنها به عنوان »تروریست« و دشمن ملت یاد 

می شود. و این میراث جدید مصر است.

گزارش بان  کی مون از سفرش 
به خاورمیانه و پاکستان

رهبر اخوان المسلمین در مصر بازداشت شد
تلویزیون دولتی مصر خبر داده که محمد بدیع، رهبر گروه 

اخوان  المسلمین، بازداشت شده است.
طبق این گزارش، آقای بدیع در آپارتمانی در شهرک نصر 
قاهره، در نزدیکی میدان رابعه عدویه بازداشت شده است.
میدان رابعه عدویه در هفته های گذشته، تجمعگاه اصلی 

هواداران محمد مرسی بوده است.
حکم بازداشت محمد بدیع در نخستین جمعه پس از کودتا 
با حضور بین  او  در مصر و هنگامی صادر شده بود که 
هواداران محمد مرسی، آنها را به ادامه تظاهرات و مقاومت 
تا زمان آزادی محمد مرسی و بازگشت او به مقام ریاست 

جمهوری مصر فراخواند.
او به دلیل این سخنرانی به »تحریک به آشوب و خشونت« 

متهم شد و تحت تعقیب قرار گرفت.
اخوان  ارشد  اعضای  از  زیادی  شمار  مدت  این  طی 
المسلمین بازداشت شدند اما آقای بدیع همچنان پنهان بود 

اما هر از گاهی در جمع هوادارانش ظاهر می  شد.
قاهره  در  فارسی  بی بی سی  خبرنگار  فرهمند،  مهرداد 
باالگرفتن  به  می  تواند  بدیع،  محمد  بازداشت  می گوید 
اعتراضات اخوان  المسلمین و بروز درگیری بیشتر در مصر 

بیانجامد.
ادامه خشونت ها

هواداران  سرکوب  جریان  در  که  خشونت هایی  در 
اخوان المسلمین و محمد مرسی در چند روز گذشته بروز 
کرده است، بیش از ٨00 نفر در سراسر مصر کشته شده اند. 

بیش از هزار نفر از اعضای اخوان نیز بازداشت شده اند.

روزها  از  پس  تیر(   12( جوالی  سوم  روز  مصر  ارتش 
به  مصر،  خیابان های  در  مرسی  محمد  مخالفان  اعتراض 
تعلیق  را  اساسی  قانون  داد،  پایان  او  جمهوری  ریاست 
کرد و عدلی منصور، حقوقدان و رییس دادگاه عالی قانون 
جمهوری  رییس  عنوان  به  بعدی  انتخابات  تا  را  اساسی 

موقت معرفی کرد.
بود که در یک  اولین رییس جمهور مصر  محمد مرسی 
به  او را  اما مخالفانش  انتخاب شد  انتخابات دموکراتیک 

استبداد متهم می کردند.
این معترضان تظاهرات گسترده ای علیه او برپا کردند که 
در روزهای پایانی ماه جون و پیش از مداخله ارتش مصر، 

به اوج خود رسید.
پس از کودتای ارتش مصر علیه محمد مرسی، هواداران او 
در اعتراض به اقدامات ارتش با برپا کردن چادرهایی دست 

به تحصن زده زدند.
آنان خواهان بازگشت او به قدرت هستند.

به  که  بود  کرده  اعالم  گذشته  یک شنبه  از  مصر  دولت 
تحصن ها پایان خواهد داد و چادرها را جمع خواهد کرد 

که این اقدام، چندین روز خشونت را در پی داشت.
نمایندگان اتحادیه اروپا قرار بود در یک نشست اضطراری 

درباره بحران مصر مذاکره کنند.
از جمله احتمال داده شده است که آنان درباره قطع بخشی 
از کمک چند میلیارد دالری اتحادیه اروپا به مصر تصمیم 

بگیرند.
در  یکشنبه  روز  اروپا  شورای  و  اروپا  کمیسیون  روسای 
یک بیانیه مشترک خواهان پایان فوری خشونت ها در مصر 

شده بودند.
در این بیانیه با تاکید بر اینکه ادامه خشونت ها می تواند به 
عواقبی غیر قابل پیش بینی برای مصر و منطقه منجر شود، 
گفته شده که این وظیفه ارتش و دولت است که آرامش را 

به کشور بازگرداند.
اما عربستان سعودی به کشورهای غربی هشدار داده که 
به دولت تحت حمایت نظامیان مصر برای توقف عملیات 

علیه اخوان المسلمین فشار نیاورند.
امنیتی مصر می گویند دست کم 25  نیروهای  بین  این  در 
مامور پلیس در حمله ای در شبه جزیره سینا در شمال این 

کشور کشته شده اند.
پیکارجویان  از  می رود  آن  ظن  که  افرادی  می شود  گفته 
از  کردند  وادار  را  پولیس  ماموران  این  باشند،  اسالم گرا 
یکی  گشودند.  آتش  آنها  روی  به  و  شوند  پیاده  خودرو 
بیمارستان  در  جراحات  شدت  اثر  در  ماموران  این  از 
درگذشت. دو مامور دیگر پولیس همچنان در بیمارستان 

بستری هستند.

این  ارشد  سیاسی  مقام  یک  که  گفت  ملل  سازمان  دبیرکل 
سازمان را به منظور انجام مذاکراتی جامع به قاهره اعزام کرده 
از  بهترین شکل  به  تا مشخص شود که چطور می توان  است 

تالش های صلح و آشتی در مصر حمایت کند.
دبیرکل  کی مون،  بان  ملل،  سازمان  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سازمان ملل در کنفرانس خبری خود در زمان بازگشت از سفر 
به خاورمیانه و پاکستان تاکید کرد که سازمان ملل آماده حمایت 
از رویکردهای تحت رهبری مصر برای حل بحران ملی است.

مصر
دبیرکل  سیاسی  امور  معاون  فلتمن،  از جفری  من  افزود:  وی 
سازمان ملل تقاضا کردم تا در سفر خود به قاهره که از فردا 
آغاز خواهد شد، مذاکرات جامعی را انجام دهد و تمرکز آن 
بهترین شکل  به  می تواند  ملل  که چطورسازمان  باشد  این  بر 
در مصر  آشتی  برقراری  و  بازیابی صلح  برای  ابتکار عمل  از 

حمایت کند.
دبیرکل سازمان ملل افزود: با توجه به فضای دوقطبی شدیدی 
که در جامعه مصر به وجود آمده، هم مقامات و هم رهبران 
به  دادن  پایان  برای  مشترکی  مسئولیت  کشور  این  سیاسی 
اعتراضات خشونت آمیز گسترده و استفاده افراطی از زور دارند 
در چهار روز گذشته  تن  از 500  بیش  باعث کشته شدن  که 

شده است.
سوریه

دبیرکل سازمان ملل در خصوص سوریه گفت که تیم بازرسان 
کرده  آغاز  را  کار خود  دوشنبه  روز  از  ملل  سازمان  شیمیایی 

است.
وی خواهان دسترسی کامل این تیم به محل های ادعا شده در 

خصوص استفاده از سالح شیمیایی شد.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد که این تیم که اخیرا به دمشق 
وارد شد، باید به مکان های گزارش شده دسترسی داشته باشد 
تا تحلیل کامل انجام داده و نمونه ها را جمع آوری کند و همین 
طور با شاهدان و قربانیان و همین طور پرسنل حاضر مصاحبه 

کرده و بررسی های پس از حادثه را انجام دهد.
از سالح های  استفاده  اگر  که  کرد  تاکید  ملل  سازمان  دبیرکل 
تایید  طرفین  از  کدام  هر  توسط  شرایطی  هر  تحت  شیمیایی 
جرم  یک  مساله  این  و  بوده  پاسخ گو  باید  طرف  این  شود، 

بین المللی به حساب می آید.
وی تاکید کرد که هر مسبب این حادثه باید مسئول دانسته شود.
تیم بازرسان سازمان ملل به رهبری آکی سلستروم قرار است 
14 روز در سوریه باشد و احتمال تمدید حضور آنها نیز وجود 

دارد.
امنیتی جدی در داخل سوریه  اوضاع  تاکید کرد:  بان کی مون 
و  بود  خواهد  تاثیرگذار  هیات  این  فعالیتهای  بر  شک  بدون 
دولت سوریه و همه موجودیت های دیگر به وی اعتماد دادند 

که امنیت هیات سازمان ملل را تضمین خواهند کرد.
صلح خاورمیانه

خصوص  در  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  کی مون  بان 
صلح میان فلسطین و اسراییل اظهار داشت که وی به منطقه 
خاورمیانه سفر کرد تا بر تعهد سازمان ملل به صلح پایدار و 

درست در منطقه تاکید کند.
وی افزود: سرانجام فرصت جدیدی برای پیشرفت حقیقی به 
فلسطین  رهبران  هم  است.  آمده  به وجود  توافق صلح  سوی 
وهم رهبران اسرائیل باید از این فرصت تاریخی استفاده کنند.

پاکستان
بان کی مون در خصوص پاکستان که اخیراً به آنجا سفر کرده 
میان  نزدیک  پیوند  پیدا کردم که  اطمینان  تاکید کرد: من  بود، 

پاکستان و سازمان ملل حتی قدرتمندتر شده است.
افزود: ما به حمایت پاکستان در حالی که این کشور در  وی 
داخل با چالش هایی مواجه است و به دنبال تقویت روابط خود 

با همسایگانش است ادامه خواهیم داد.
سفر به سیول

 21 روز  که  کرد  اعالم  خود  خبری  کنفرانس  در  کی مون  بان 
اگست )30 مرداد( عازم سفر رسمی به کوریای جنوبی شده و 

پس از آن به هلند و اتریش خواهند رفت.

               رابرت فیسک – ایندیپندنت/ ایسنا
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بخش نخست

20 توصیۀ مفید 
برای تقویت تمرکز

منازل  این روزها عوامل آشفته  کننده و برهم زنندۀ تمرکز در محیط های کاری و 
افزایش پیدا کرده و تمرکز کردن روی کارها نیز دشوارتر شده است. 

ذهن انسان به طور معمول طوری طراحی نشده که بتواند با هرج ومرج های فضای 
اطراِف خود را به راحتی مقابله کند؛ چون هر یک از حواس در ظرف یک لحظه، 
محرکی را از دنیای بیرون دریافت می کنند و همین امر می تواند تمرکز انسان را 

به راحتی مختل کند. 
متخصصان روان شناسی می گویند هرچند تقویت قدرت تمرکز کار نسبتًا دشواری 

است، اما غیرممکن نیست. 
مقاله  این  در  است.  تمرکز  تقویت  برای  موثر  از روش های  یکی  مراقبت کردن، 
چند توصیۀ مفید و کارآمد برای کمک به افزایش قدرت تمرکز و کاهش آشفته گی 

ذهنی عنوان شده که عبارت اند از: 
ـ محیط مناسبی را برای کار کردن انتخاب کنید. فضایی که در آن جا کار می کنید، 
نقش مهمی در افزایش تمرکز دارد. فضاهای راحت و دل چسب تأثیر فوق العاده 

در ایجاد تمرکز کامل دارند. 
ـ افکار خود را کنترل کنید. کلید افزایش تمرکز این است که اجازه ندهید افکار 
خودآیند و بی ربط به ذهن تان رسوخ کرده و آن را آشفته سازد. وقتی این افکار به 
ذهن تان خطور کردند، به آن ها توجه نکنید و برای تمرکز فعال، روی کار اصلی 

خود بیشتر تالش نمایید. 
ـ یک برنامۀ زمانی مشخص و منطقی داشته باشید. 
زمان بندی مناسب برای انجام کارها باعث ایجاد 
تعادل بین وقت کار و تفریح می شود و به آرامش 
ذهن  قدرت  حالت  این  در  می کند.  کمک  ذهنی 

برای مقابله با عوامل آشفته کننده بیشتر می شود. 
ـ هرگز منفی نباشید. هرگز نگویید که نمی توانم 
را  کردن  تمرکز  منفی،  اظهارات  این  کنم.  تمرکز 
دشوارتر می سازد؛ چون ذهن خود را روی عدم 

توانایی کردن، متمرکز می کنید. 
ـ چند کار را هم زمان با هم انجام ندهید. در این 
متمرکز  کار  نمی توانید روی یک  وضعیت هرگز 
شوید. یک کار را تمام کنید و بعد سراغ کار بعدی 

بروید. 
ـ صداهای اضافی را حذف کنید. صداهای اضافی 
در محیط کار تمرکز مناسب را تقریبًا غیرممکن 

می کند و حذف آن ها بسیار مهم است. 
تأثیر  متعادل  ورزش  و  مناسب  غذایی  رژیم  ـ 
دارد.  تمرکز  قدرت  افزایش  در  زیادی  بسیار 
موجب خسته گی  ریزمغذی های ضروری  کمبود 
و آشفته گی ذهنی می شود. میوۀ خشک، ویتامین 
E و میوه های تازه برای بهبود تمرکز مفید هستند. 
تردید  کنید، چون  را خوب درک  ـ وظیفۀ خود 
تمرکز  دهید،  انجام  باید  که  کاری  دربارۀ  داشتن 

کردن روی آن را دشوار می سازد. 
ـ بر احساس تعلل در کار کردن غلبه کنید. وظیفۀ 

خود را به تعویق نیاندازید و تصمیم بگیرید تا کار خود را طبق برنامۀ زمانی انجام 
نداده اید، میِز خود را ترک نکنید. 

دارید،  شبانه روز  ساعِت   24 طول  در  را  کاری  بازده  بیشترین  که  را  مواقعی  ـ 
مشخص کنید. برای افراد مختلف، این ساعات متفاوت هستند. ساعت بیشترین 
بازده کاری مخصوِص خود را پیدا کرده و سعی کنید کارهای سخت تر که جذابیت 

کمتری برای تان دارند را در این ساعت ها انجام دهید. 

          مهدی صمدی
هم  آن قدرها  معنوی  مالکیت  معرفی  در  ویپو 
بی تفاوت نبوده است و با تعریف این عرصه، 
معنوی  مالکیت  از  توصیف هایی  گردآوری  به 
این سازمان  در  فکری  مالکیت  است.  پرداخته 
به خالقیت ذهنی و فکری انسان در زمینه های 
صنعتی،  ادبی،  هنری،  ابداعات  مثل  گوناگون 
علمی، فناوری و عالیم تجاری اطالق می شود. 
رادیویی  برنامۀ  و  شده  ضبط  صدای  نمایش، 
نیز از جملۀ این موارد است. حمایت در برابر 
در  معنوی  حقوق  سایر  و  نامطلوب  رقابت 
قلمرو صنعت، علم، ادب و هنر از سایر مواردی 

است که در قلمرو این سازمان واقع شده اند.
در  سازمان  این  در  فعالیت ها  تمامی  البته 
حمایت قانونی از فکر خالصه نمی شود، بلکه 

قسمت گسترده یی از توانایی های آن در جهت 
شناسایی و قدردانی از مخترعان و مکتشفان به 

کار برده شده است.
به  گذشته  قرن   ٨0 دهۀ  آغاز  از  نیز  جوایزی 
عنوان  زیر  نویسنده گان  و  مخترعان  برخی 
»طالی ویپو« اهدا می شود. نظام حقوقی سازمان 
به گونه یی است که معاهدات بسیاری را شامل 
اصلی  معاهدۀ   22 عمومی  حالت  در  می شود. 
آن  آن شناسایی شده است که 16 مورد  برای 
در زمینۀ مالکیت صنعتی و 6 مورد در مالکیت 

ادبی و هنری است. 
حال

جایگاهی  آن چنان  از  امروزه  معنوی  مالکیت 
تجاری  سازمان های  اکثر  که  است  برخوردار 
 )WTO(جهانی تجارت  سازمان  مانند 
پیش شرط عضویت شان را پذیرش استندردهای 
مطلوب در رابطه با مالکیت معنوی قرار داده اند. 
در این خصوص ویپو در سال 1996 طی یک 
به  جهانی  تجارت  سازمان  با  که  موافقت نامه 
این  است.  برداشته  عمده یی  قدم  رساند،  امضا 
سند که به موافقت نامۀ جوانب تجاری حقوق 
افزوده  باعث  است،  معروف  معنوی  مالکیت 
شدن ارزش ویپو و نقش آفرینی بیشتِر آن شده 

است.
بیشتر  تجاری  معادالت  در  ویپو  نقش  هرچه 
شود، بدون شک خواهد توانست استندردهای 
بزرگ ترین  زیرا  سازد؛  حاکم  را  بین المللی 
استندردهای  و  موازین  ایجاد  آن  وظیفۀ 

بین المللی است.
افزایش  برای  نیز  بسیاری  برنامه ریزی های 
سازمان  این  در  معنوی  مالکیت  از  حمایت 
از آن جمله  آمده است که  به عمل  بین المللی 
می توان به آماده کردن مفاد عهدنامه های جدید، 
قواعد  با  ملی  قوانین  هماهنگی  برای  اقدام 
جهانی، کمک های فنی و حقوقی به کشورهای 
اشاعۀ  و  گردآوری  در  تالش  رشد،  حال  در 
این  بین المللی  ثبت  ارایۀ خدمات  و  اطالعات 

حقوق اشاره کرد.
اهمیت  از  اختراع  ثبت  موضوع  امروزه 
بر  بنا  چنان که  است،  برخوردار  فوق العاده یی 
برآوردهای سازمان، مدارک جمع آوری شده در 
این خصوص به حدود 29 میلیون مورد رسیده 

و هر سال نیز چیزی حدود یک میلیون مدرک 
به آن افزوده می شود.

PCT  عنوان معاهده یی است که بیشترین تأثیر 
را بر موضوع ثبت اختراعات داشته است. رویۀ 
عمل درPCT، تقاضای بین المللی کردن برای 
متعدد است.  اختراع واحد در کشورهای  ثبت 
از کشورهای  بتواند در هر یک  یعنی متقاضی 
به  را  خویش  اختراع   PCT قالب  در  عضو 
ثبت برساند. این قالب باعث گردیده است که 
مراتب  به  هزینه ها  و  شده  آسان  ثبت  مراحل 
از  استفاده  نیز  متقاضیان  میان  در  یابد.  کاهش 
PCT رواج خوبی یافته و هم اینک نیز رو به 

افزایش است.
عالوه بر PCT سه معاهدۀ دیگر نیز برای این 
می باشد،  مهم  آن چه  ولی  دارد،  وجود  مسأله 

با  زیرا  است،  اختراع  ثبت  مدارک  گردآوری 
استفاده از این مدرک می توان بسیاری اطالعات 
فنی مؤثر را که به هیچ عنوان نمی توان از منابع 
بر  عالوه  آورد.  به دست  کرد،  کسب  دیگر 
این که بسیار سریع تر از منابع دیگر می توان از 

اطالعات مفید بهره جست.
امروزه یکی از وظایف عمده و بسیار مهم ویپو، 
با  سازمان  این  است.  آن  آموزشی  فعالیت های 
ایجاد برنامه های مدون و مدرن خود قصد کرده 
به  موثری  اقدمات  فرهنگ سازی،  زمینه  در  که 
انجام رساند. میزان استقبال نیز همه ساله وسعت 

بیشتری می یابد.
ولی  هستند،  کشورها  ویپو  اعضای  هرچند 
و  افراد  به  کمک رسانی  آن،  اصلی  هدف 
استعدادها است. ویپو معتقد است اگر مستقیمًا 
با افراد مواجه شود و در راه آموزش آن ها گام 
خود  عالِی  اهداف  به  توانست  خواهد  بردارد، 
دست یابد. بودجۀ مناسبی که سازمان در اختیار 
و سهمیه های  به کمک ها  آن  نیازِ  عدم  و  دارد 
اعضا باعث شده است که بتواند بیشتر به فکر 
اکثر  زیرا  باشد.  توسعه  حال  در  دولت های 
احتیاج  سبب  به  دیگر،  بین المللی  سازمان های 
به پرداخت سهمیۀ دولت های عضو، نمی توانند 
استقالل قابل مالحظه یی در تصمیم گیری داشته 
باشند. ولی این سازمان %٨5 بودجۀ خود را از 

طریق فعالیت های خود تأمین می نماید.
و  روزانه  فعالیت های  زمینۀ  در  که  آخر  مورد 
جدید سازمان ویپو می توان ذکر کرد، شیوۀ حل 

اختالف در این سازمان می باشد.
دارد،  امر  این  برای  این سازمان روش خاصی 
زیرا آن چنان که می توان تصور نمود، الزمۀ حل 
بودِن  به ویپو سریع  موارد مربوط  اختالف در 
از  سازمان  در  دلیل  همین  به  است.  آن  رویۀ 
روش داوری و میانجی گری استفاده شده است 

که انعطاف پذیری آن را باالتر ببرد.
مسالۀ بعد در حل اختالف در سیستم مذکور، 
در  خواهان،  چون  هزینه هاست.  موضوع 
مکتشف  و  مخترع  افراد  اصوالً  موارد  این 
توانایی  بی شک  هستند،  غیره  و  هنرمندان  و 
پرداخت هزینه های باال را نخواهند داشت. البته 
انعطاف  در این زمینه نیز قابل توجه است، زیرا 
سیستم به نحوی است که با توجه به کشور یا 

سازمان بودن مدعی، هزینه ها نیز تغییر می یابد. 
طراحی  سازمان  مخصوص  نیز  داوری  آیین 
به  نیاز  حتا  داوری  آیین  این  در  است.  شده 
حضور طرفین در مقر دادگاه نیز نیست و آن ها 
می توانند با توجه به فناوری های انترنتی با مقر 

دادگاه تماس مجاز داشته باشند.
آینده

همانند  جدید  فناوری های  مقابل  در   WIPO
است.  داده  نشان  واکنش  خوبی  به  انترنت 
بسیاری فعالیت ها از جمله سیستم حل اختالف 
در این سازمان با استفاده از آن صورت می گیرد، 
و  جامع  مقررات  که  است  نتوانسته  هنوز  ولی 
یا فضای مجازی  مانعی برای آن ها وضع کند. 
موقعیتی فراهم کرده است تا با ایجاد یک دنیای 
اطالعات  نشر  برای  نوینی  روش های  جدید، 
امکان  دیجیتال  محیط  شود.  ایجاد  تألیفات  و 
و  داده  افزایش  را   Copy right و  ارتباط 
خطر استفادۀ غیرمجاز از مالکیت های معنوی را 
ده چندان کرده است. عدم تسلط بشر بر فضای 
فناوری  از  این شعبه  مجازی باعث شده است 
محیط  در  مخصوصًا  بنماید.  کنترل ناشدنی 
افزون تر  مراتب  به  کنترل  عدم  این  بین المللی، 
به  رو  روز  هر  انترنتی  جرایم  میزان  است. 
افزایش است و سازمان ویپو تحت فشار زیادی 
فناوری  تأثیر  از  ناشی  مسایل  حل  به  تا  است 

الکترونیک کمک کند.
فضای  در  اطالعات  نشر  جدید  روش های 
و  قواعد  همۀ  که  است  شده  باعث  مجازی 
معنوی  مالکیت  بر  حاکم  تاکنون  که  مقرراتی 
مسأله،  این  علت  برود.  سوال  زیر  است،  بوده 
سنتی بودن همۀ قالب های حاکم بر این قواعد 
 Copy Right قوانین      تاکنون  است. 
همه گی برای حمایت از بیان اندیشه بوده است 
و معموالً حمایت از خود اندیشه و اندیشه ورز 
جهانی  سازمان  بود.  شده  سپرده  فراموشی  به 
است  فعالیت  به شدت مشغول  معنوی  مالکیت 
بیابد.  قضیه  این  برای  مناسبی  راه حل  بتواند  تا 
است  اروپایی  حرکت  یک   ECUP هرچند 
است،  شده  پایه گذاری  اروپایی  اتحادیۀ  در  و 
برای  عملی  آیین نامۀ  موفقیت آمیز  تنظیم  اما 
استفاده از اطالعات الکترونیکی، مطمینًا خواهد 

توانست راه مناسب را به WIPO نشان دهد.
در مقابل این سازمان بین المللی که تحت تملک 
دولت هاست، خود ناشران نیز بیکار ننشسته اند 
و با تنظیم تمهیداتی در این خصوص به فعالیت 
 )Password( عبور  کلمۀ  ایجاد  پرداخته اند. 
برای ورود و دسترسی به اطالعات که معموالً 
و  تعیین  و  می باشد  نیز  هزینه هایی  با  همراه 
هم چنین  الیه،  چند  حفاظتی  سطوح  تعریف 
و  دیجیتال  اطالعات  فروش  قرارداد  انعقاد 
 )e –commerce( قواعد سخت  به کارگیری 
راه حل هایی اند  همه  معنوی،  مالکیت  مورد  در 
که بارقۀ امید را برای حاکمیت قانون به فضای 

مجازی زنده نگه داشته است.
جهت  در  انترنت  فضای  از  استفاده  هرقدر 
سرعت دادن به فعالیت های تجاری موثر واقع 
شده، به همان اندازه نیاز به قواعد دقیق تر را نیز 
افزایش داده است. مسایلی مثل نشر الکترونیکی 
نیاز به حفاظت شبکه را باالتر برده و روش های 
پول  کیف  دیجیتال،  امضای  مثل  متفاوتی 
ساخته  مطرح  را  دیجیتال  چک های  دیجیتال، 
گذشته  از  متفاوت  نیز  دیجیتالی  روابط  است. 

شده است و هر روز پیچیده تر می گردد.
و   WTO کمک  با  ویپو  که  بود  امیدوار  باید 
اتاق   ICC( مثل  دیگر  مرتبط  سازمان های 
بحران ها  این  بر  بتواند  بین المللی(  بازرگانی 
خویش  تأثیرگذاری  به  هم چنان  و  آمده  فایق 
ایجاد  مثل  آن  دستاوردهای  زیرا  دهد؛  ادامه 
رفاه اجتماعی، استفاده از استعدادهای خالق و 
از دانش سنتی و رسوم  تشویق آن ها، حمایت 
باثبات،  و سنن محلی، سعی در ایجاد محیطی 
به  کمک  و  اطالعات  تبادل  راه های  تسهیل 
مبارزه با فعالیت های غیرقانونی، نتایجی نیستند 
که بتوان به این راحتی از آن ها چشم پوشی کرد.

بخش دوم و پایانی

سازمان جهانی مالکیت معنوی 
WIPO

مواقعی را که بیشترین 
بازده کاری را در طول 
24 ساعِت شبانه روز 
دارید، مشخص کنید. 
برای افراد مختلف، این 
ساعات متفاوت هستند. 
ساعت بیشترین بازده 
کاری مخصوِص خود را 
پیدا کرده و سعی کنید 
کارهای سخت تر که 
جذابیت کمتری برای تان 
دارند را در این ساعت ها 
انجام دهید



           مرتضی منادی 

بر کتاب وارثان  تفسیری جامعه شناختی  »بازتولید« در اصل 
)Les Héritiers, les étudiants et la culture( است 
که در سال 1964 در فرانسه منتشر شد. وارثان، خود پژوهشی 
دانشجویاِن  رفتار  و  آگاهی  دربارۀ  مولفین  همین   از  بود 
اقتصادی،  طبقۀ  پایۀ  بر  انسانی  علوم  و  ادبیات  رشته های 

اجتماعی و فرهنگِی آن ها.  
مقدمه

کتاب:   سه  در  شک  بدون  می توان  را  بوردیو  نظریه پردازی 
بازتولید، تمایز و فقر جامعه، مشاهده کرد. از این سه کتاب، 
شهرتش  باعث  که  است  وی  نظری  کتاب  اولین  بازتولید 
شد. این کتاب در سال 1970 منتشر شد. بوردیو و پسرون، 
پژوهش جامعی را پیرامون نظام آموزش و پرورش و آموزش 
عالی در فرانسه انجام دادند. آن ها اطالعات مورد نیاز خود 
آمار  مرکز  داده های  کردند.  جمع آوری  مختلف  منابع  از  را 
انجام شده،  پیش آزمون های  و  تک نگارانه  تحقیقات  فرانسه، 
توسط خود پژوهش گران و تعدادی از دانشجویان شان انجام 
تالش  ورنیه(،  )توسط  امتحان  اضطراب  مثال:  برای  شد، 
جهت ادغام فرهنگی )توسط گروهی در شهر لیل(، تفریحات 
دانشجویی )توسط لو بورژوا(، دانشجو از منظر دانشجویان 
)گروهی  سوربن  قدیمی  تیاتر  گروه  پاریس(،  در  )گروهی 
بودند  پژوهش  این  استفادۀ  مورد  منابع  پاریس(  در  دیگر 
تحلیل  می توان  را  کتاب  این  واقع  در   .)7:  19٨3 )بوردیو، 
تبیین  و  وارثان  کتاب  در  شده  جمع آوری  داده های  عمیق 
نظریۀ بازتولید دانست. به عبارت دیگر، بوردیو و پسرون با 
مطالعۀ نظام آموزش عالی فرانسه، وضعیت موجود این بخش 
نظام  امتحانات در  و  تدریس  اجراشده،  نتیجۀ روش های  را 

آموزش و پرورش پیش دانشگاهی می دانند.
کتاب بازتولید شامل دو بخش است. بخش اول که به طرح 
داده های جمع آوری  استفاده در تحلیل  نظری مورد  مباحث 
با  همراه  داده ها  که  دوم  بخش  در  و  دارد  اختصاص  شده، 
تحلیل و نتیجه گیری معرفی می شوند. بخش دوم کتاب شامل 
چهار فصل است. فصل اول سرمایۀ فرهنگی دانش آموزان، 
به ویژه  نظام آموزش و پرورش  نابرابری شانس در گزینش 
در مقطع پایانی دبیرستان و ورود به دانشگاه را مد نظر قرار 
می دهد؛ و در فصل دوم، روش تدریس و صنف داری و زبان 
به  سوم  فصل  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  مکتب  در  رایج 
حذف و گزینش بر اساس آزمون درسی و آزمون اجتماعی 
می پردازد. و در نهایت، فصل چهارم، به کارکرد ایدیولوژیک 

نظام آموزش و پرورش  اختصاص دارد.
ذکر این نکته اهمیت دارد که آثار بوردیو به ویژه آن دسته از 
آثار که وی در آن ها به طرح نظریه می پردازد، از نظر زبانی و 
عمق مطالب، بسیار دشوار هستند. بوردیو از اولین کتاب خود 
تا انجام این پژوهش از همکاری ژان کلود پسرون نیز استفاده 
می کرد، ولی بعد از این پژوهش، این دو جامعه شناس از هم 
به هدایت  تنهایی و  به  را  نظریات  این  بوردیو  جدا شده و 
خود در پژوهش های آتی ادامه داد. لذا، در طول مقالۀ حاضر، 
تنها به ذکر نام بوردیو اکتفا می کنیم، چون پایه گذار اصلی و 

بسط دهندۀ این نظریه، خود او بوده است.
خشونت نمادین

یکی از نکات مهم این کتاب، طرح نوعی از خشونت است که 
به طور غیر مستقیم در نظام آموزش و پرورش فرانسه وجود 
دارد. این خشونت عمدتاً در قالب گزینشی دیده می شود که 
نسبت به دانش آموزان طبقات غیر بورژوا، مخصوصاً طبقۀ 
با اهمیت دادن به  محروم اجرا می شود. این گزینِش پنهان، 
اتفاق  می شود،  مشاهده  خاص  طبقه یی  در  که  مشخصه یی 
می افتد. و این مشخصه چیزی نیست جز زبانی که متعلق به 

طبقه یی خاص یعنی طبقۀ بورژوا در جامعه است.
بوردیو مقولۀ خشونت را در ارتباط با قدرت و در گذار از 
آن توجیه می کند. وی معتقد است که: »هر قدرتی با طرح 
مفاهیمی، آن ها را درمحیطی به اجرا در می آورد و به این ترتیب 
آن مفاهیم را تحمیل کرده و به آن ها مشروعیت می بخشد. در 
حالی  که فشاری که جزء بنیادهای این مشروعیت است، پنهان 
می ماند. این عمل، یک خشونت نمادین است.« ) 1970: 1٨( 
و  آموزش  نظام  در  نیز  قدرتی  چنین  که  است  معتقد  وی 
پرورش و نظام آموزش عالی فرانسه وجود دارد. به عبارتی: 
نوعی خشونت  عینی،  به صورت  آموزشی  کنش های  »تمام 
را  فرهنگ  آن  فرهنگی،  اقتداری  مثابۀ  به  نمادین هستند که 
کنش  »هدف  دیگر:  زبان  به  )همان:19(.  می کنند«  تحمیل 
آموزشی، بازتولید طبقات موجود در جامعه در گذار از نظام 

فرهنگی طبقۀ حاکم است«. )همان:20(
»این گفتار که کنش آموزشی به شکل یک خشونت نمادین 
است، به این معنی ست که آموزش، روابطی از زور و فشار 
در بین گروه ها وطبقات مختلف اجتماعی برقرار می کند. این 

روابط یک ساختار اجتماعی را 
یک  بنیان های  به  که  می سازند 
می دهد  شکل  استبدادی  قدرت 
روابط  در  به ویژه  قدرت  این  و 
آموزشی عیان می شود. این رابطه 
کردِن  تلقین  و  تحمیل  معنی  به 
یک فرهنگ است«. )ص.20( و 
به  متعلق  مفاهیم  این معنی ها و 
فرهنگی خاص و طبقه یی خاص 
ادامه  در  وی   .)22 )ص  است 
درجۀ  چه قدر  »هر  می افزاید: 
باالتر  تحمیلی  فرهنگ  اقتدار 
باشد، درجۀ عینی اقتدار قدرت 
نیز  اجتماعی  تحمیِل یک کنش 

باالتر است«) ص 24(.
اما چه گونه این روابط آموزشی 
عماًل و به صورت عینی و واقعی 
می گیرند؟  به خود  اقتدار  شکل 
که  »زمانی  می گوید:  بوردیو 
و  است  دانشی  دارای  فردی 
آن  پخِش  و  انتشار  موقعیت  در 
یا  فرد  و  او  بین  می گیرد،  قرار 
افرادی که در موقعیِت آموختِن 
رابطۀ  دارند،  قرار  دانش  آن 
می شود.  برقرار  زور  و  قدرت 
محیط  در  فقط  روابط،  این گونه 
آموزش  نظام  یعنی در  آموزشی 
بلکه  ندارد،  وجود  پرورش  و 
در خانواده و در بین نسل ها نیز 
)صص34- است  مشاهده  قابل 
و  اندیشه  صاحبان  البته   .)35
مشروع  را  خود  کار  قدرت، 
می دانند و آموزش گیرنده گان نیز 

به مشروعیِت این عمل باور دارند و آن را جزیی از فرایند 
دانش اندوزی به شمار می آورند)ص 36(.

»به بیان دیگر، کنش آموزشی، فعالیتی آموزشی است که در 
اصل هدفش انتقال یا تلقین فرهنگ طبقه یی خاص است و به 
این هدف در بلندمدت جامۀ عمل می پوشاند. در این مدت 
زمان، این فرهنگ به صورت عادت واره ) habitus( در فرد 
جا می افتد و یا ملکۀ ذهن او می شود. عادت واره، محصول 
درونی کردِن اصول و ارزش های فرهنگی است و بعد از اتمام 
فعالیت باقی می ماند و در اعمال فرد، خود را نشان می دهد« 
افکار  و  رفتارها  یکسان سازی  عامل  »عادت واره  )ص47(. 
است و نیز وجه مشخصۀ فرد؛ زیرا تالش این عامل بر  تولید 
رفتارهای هم گونی است که ویژه گی های آموزشی  و نظامی 

را دارا هستند که این عامل بخشی از آن است« )ص19٨(.
عمل کنش آموزشی زمانی موفقیت آمیز می شود که توانسته 
باشد در مرحلۀ  تلقین عادات و رفتارهای فرهنگی، کار خود 
را به خوبی انجام داده باشد، یعنی بازتولید فرهنگی صورت 
در  را  فرهنگ  همان  شده،  تولید  عادت وارۀ  و  باشد.  گرفته 

اعمال نشان بدهد.
نظام آموزش و پرورش

بوردیو بر این اعتقاد است که نظام آموزش و پرورِش فرانسه 
و  بدهد  نشان  خود  از  دموکراتیک  چهره یی  می کند  تالش 
محیط آموزشی را محیطی برای پذیرش یکساِن افراد مختلِف 
نیست.  بیش  توهمی  این  حالی  که  در  کند.  قلمداد  جامعه 
مکتب در عمل، شانس موفقیِت طبقۀ مرفه را دوبرابر می کند، 
فرهنگ  با  که  می کند  مطرح  را  فرهنگی  که  ترتیب  این  به 
طبقۀ باال انطباق دارد و مسیر را برای پیشرفت افراد آن طبقه 
به  ورود  در  محروم  طبقۀ  افراد  حالی که  در  می کند.  هموار 
آموختن آن  با فرهنگ جدیدی روبه رو می شوند که  مکتب 
برای آن ها، حکم آموختن دانش جدیدی را دارد. به عبارت 
متفاوت  این دانش آموزان، در مقابل آموزِش دو علم  دیگر، 
قرار می گیرند. بنابراین، مالک نابرابری هوش در واقع مالک 

سنجش نابرابری فرهنِگ افراد در این محیط است.
طبقات  جامعه،  در  که  است  معتقد  بوردیو  ترتیب،  بدین 
مختلف اقتصادی و فرهنگی یی وجود دارند که مکتب، این 
طبقات را بازتولید می کند. یعنی ساختار جامعه هیچ تغییری 
نمی کند حتا اگر فرزندان طبقۀ محروم نیز بتوانند به تحصیل 
و  می دهد  ادامه  حکومت  به  هم چنان  حاکم  طبقۀ  بپردازند. 
طبقۀ محروم هم چنان محروم خواهد بود. مکتب این امر را با 
فراهم کردِن شرایط مساعد برای طبقۀ حاکم و سخت گیری 
و  زبان  کمک  به  محکوم،  و  محروم  طبقۀ  برای  گزینش  و 
فرهنگ رایج در خود به عنوان معیار گزینش، انجام می دهد. 
در نتیجه مکتب ارزش های طبقۀ بورژوا را مطرح می کند، و 

به این طریق مسیر پیشرفت افراد آن طبقه را هموار می کند. در 
حالی که دانش آموزان طبقۀ محروم را سرکوب کرده و مانع 
می شود که به رشته هایی که به قدرت ختم می شوند، برسند. 
مختلف  طبقات  دانش آموزان  با  نابرابر  صورت  به  مکتب 
اقتصادی و فرهنگی برخورد می کند. در واقع به نظر بوردیو: 
»عادت واره های ساختاریافته در خانواده و میزان فاصلۀ آن ها با 
عادت واره های مطرح در نظام آموزش و پرورش، تعیین کنندۀ 
آیندۀ علمی دانش آموزان هستند، یعنی میزان تسلط بر زبانی 
که زبان معیار آموزش معیار نظام آموزشی است، تعیین کنندۀ 
وی«  ذاتی  استعداد  نه  می شود  دانش آموز  آیندۀ  موقعیت 
)ص90(. برای مثال، تفاوت زبان در پاریس و در شهرهای 
نشان  که  مقایسه یی  است.  مقایسه  قابل  نیز  فرانسه  مختلف 
نسبت  بیشتری  پیشرفت های  پاریسی  »دانشجویان  می دهد: 
بین طبقات  این تفاوت در  به دانشجویان شهرستانی دارند. 
محروم به مراتب بیشتر است« )ص92(. زنده گی در پاریس 
هم برتری زبان را به همراه می آورد و هم برتری فرهنگی را.

»آموزش زبان جدید برای محرومان، یعنی کنار گذاشتن زبان 
با  رابطه  زبان جدید،  آموزش  آن، فرهنگ خود.  دنبال  به  و 
دنیای جدید را به دنبال می آورد« )ص145(. »درونی کردن و 
پذیرش فرهنگ جدید نیز عماًل غیر ممکن است مگر این که 
توسط خانواده درونی شده باشد« )ص163(. »در نتیجه، این 
محرومیت همیشه دانش آموز طبقۀ محروم را همراهی خواهد 
کرد و نوعی حذف شدن را برای وی به دنبال خواهد آورد 

بی آن که مستقیماً امتحانی صورت گرفته باشد« )ص169(.
به بیان دیگر، رابطۀ بین معلمین و دانش آموزان را، زبانی که 
هر کدام استفاده می کنند و باعث شکل دادن به این رابطه در 
جهت مثبت یا منفی شده است، هدایت می کند. چنین است 
که: »هرچه قدراز طبقۀ مرفه مادی به سمت طبقۀ محروم مادی 
نزدیک می شویم، شکست تحصیلی بیشتری را شاهد خواهیم 
بود« )ص92(. البته معلمان به عنوان محصوالت همین نظام 
آموزش و پرورش، به صورت آگاهانه دانش آموزان را گزینش 
نمی کنند، بلکه آن ها مجریان این نظام بوده و با زبان نظام آشنا 
هستند، لذا رفتار آموزشی آن ها به صورت غیرمستقیم طبقات 
است  معتقد  بوردیو  مورد  این  در  دارد.  دنبال  به  را  محروم 
اجتماعی  کارکرد  انجام  برای  پرورش،  آموزش و  »نظام  که: 
قبول  مورد  فرهنگ  به  بخشیدن  مشروعیت  جهت  خود 
خویش که فرهنگ طبقۀ حاکم است، می باید به فعالیِت خود 
مشروعیت دهد و این امر جز با به رسمیت شناختن اقتدار 
معلمان، امکان پذیر نیست« )ص157(. به این ترتیب، معلمان 
در رفتارهای آموزشی خود اعمالی را انجام داده و به نتایج 
خاصی می رسند. این نتایج، گزینش و یا حذف دانش آموزاِن 
طبقۀ محروم را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که 

معلم به صورت غیرمستقیم صاحب اقتدار می شود.

به صورت خالصه، تأثیر برخورد ایدیولوژیک نظام آموزش 
و پرورش را در چند نتیجۀ مهِم دیگر می توان این گونه مطرح 
کرد: »در مجموع در ارتباط با جنسیت، گزینش دخترها به 
بیشتر  »پسرها   .)9٨ است« )ص  پسرها  از  مراتب سخت تر 
انتخاب  را  فلسفه  مانند  کالسیک  رشته های  دخترها  از 
در  دیگر  از طبقات  بیشتر  مرفه  »طبقات  می کنند« )ص97(. 
می گیرند«  یاد  را  التین  و  یونانی  زبان های  دبیرستان  دورۀ 
)ص99(. آموزش این دو زبان تأثیر خوبی بر روی پیشرفت 
آیندۀ  آن ها خواهد داشت. دانشجویان دختِر طبقۀ  تحصیلی 
دانشجویان  به  نسبت  بهتری  نمرات  فلسفه  رشتۀ  در  مرفه 
طبقات دیگر می آورند، ولی در رشتۀ جامعه شناسی )رشته یی 
و  مرفه  طبقاِت  دانشجویاِن  خودنمایی  و  فعالیت  محل  که 
غیرمرفهی ست که در اثر گزینش نتوانسته اند به رشتۀ فلسفه 
نیستند.«  برخوردار  خوبی  نمرات  از  برعکس  بشوند(  وارد 
یعنی  غیرعلنی  به صورت  گزینش ها  این  تمام  )ص.10٨( 
آموزش و پرورش صورت  نظام  ایدیولوژیکی در  پنهانی و 
می گیرد. در واقع بوردیو با این پژوهش، کارکرد ایدیولوژیک 
پنهان نظام آموزش و پرورش فرانسه را نشان می دهد. لذا وی 
معتقد است که: »رشته های مختلف و دانشگاه های مختلف، 
به صورت نابرابر دانشجویان طبقات مختلف را در ارتباط با 
نمراتی که قباًل در دبیرستان کسب کرده اند، جذب می کند و 
آن ها  اقتصادی  و  اجتماعی  طبقۀ  با  ارتباط  در  نابرابری  این 

است«)ص193(.
جریانات  دراین  بوردیو  نظر  به  میان  این  در  متوسط،  طبقۀ 
موجود در نظام آموزش وپرورش چندان بازنده نیست. چون 
این طبقه تالش می کند از فرهنگ و زبان طبقۀ مرفه تقلید کند. 
در نتیجه، ورود به مکتبی که این فرهنگ در آن جاری است، 

برای او دشوار نیست.
و  آموزش  نظام  است  معتقد  بوردیو  آن که:  سخن  کوتاه 
بی توجهی  با  که  دارد  را  بزرگی  امپراتوری  حکم  پرورش، 
و  دانش آموزان  فرهنگِی  ـ  اجتماعی  نابرابری های  به  نسبت 
تحمیل فرهنگی خاص و متعلق به طبقه یی خاص به آن ها، 
برای طبقاتی که فرهنگی جز آن دارند، این نابرابری اجتماعی 
در  اصلی  و  مهم  وسیلۀ  یک  عنوان  به  و  می کند  تشدید  را 
البته  بازتولید ساختار اجتماعی موجودِ جامعه عمل می کند. 
پنهانی  به صورت  آشکار،  بی توجهی  این  بوردیو،  نظر  طبق 

جزِو اهداف نظام آموزش و پرورش نیز هست.
اصالت نظام آموزش و پرورش 

کتاب بوردیو و نظریۀ بازتولید در عین جذابیت و اهمیتی که 
دارد، خالی از اشکال و نقد نیست. نقد بر این کتاب از آغاز 
انتشار آن انجام گرفت و دربارۀ آن همواره پرسش هایی مطرح 
بوده است: تأکید بیش از حد بوردیو نسبت به قدرت نظام 
آموزش و پرورش، اغراق آمیز است و انفعال یا مرِگ سوژه 
را القاء می کند. محکوم بودن افراد به گذران سرنوشت خود، 
بدون داشتن هیچ قدرتی برای تغییر مسیر زنده گی، کمی دور 
از واقعیت به نظر می رسد. آیا هیچ فرزند طبقۀ محروم هرگز 
نتوانسته است به درجات عالی علمی، فرهنگی و اقتصادی 
دسترسی پیدا کند؟ آیا هیچ تحرک اجتماعی در فرانسه وجود 
ندارد؟ کتاب کالسیک و معروف ریمون بودن در پاسِخ این 
آیا تمام  باشد.  ادعا  این  بر  پرسش ها، خود می تواند گواهی 
بورژوا  فرانسه،  پرورش  و  آموزش  نظام  تصمیم گیرنده گان 
نظام  برای  طبقه  این  فرهنگ  دلیل  چه  به  و  چرا  هستند؟ 

آموزش و پرورش مالک قرار گرفته است؟
پرورش  و  آموزش  نظام  آموزشی  مواد  تمام  دربارۀ  بوردیو 
بر زبان و فرهنگ رایج  را  تأکید خود  بلکه  بحث نمی کند، 
در مکتب قرار می دهد. آیا مواد دیگری مانند ریاضیات که از 
نظر فرهنگی خنثا هستند، در چه گونه گی وضعیت تحصیلی 

دانش آموزان تأثیر ندارند؟
زنده گی  شیوۀ  و  نوع  به  اشاره یی  و  اهمیتی  هیچ  بوردیو 
موقعیت ها،  از  استفاده  برنامه داربودن،  از  اعم  بورژوایی 
منطقی بودن و نظام مند بودن که در خانواده های بورژوا اجرا 
و آموخته می شود، نمی کند. آیا تمرین نظم و برنامه داشتن 
دارد، خود عامل  نیز وجود  پرورش  آموزش و  نظام  در  که 
مهمی جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموز متعلق به فرهنگ 

بورژوازی نیست؟
که  است  داشته  توجه  کم  نکته  این  به  بوردیو  هم چنین 
دانش آموزان طبقۀ مرفه عالوه بر مکتب، از محیط خانواده گی 
و  یاری دهنده  دانش،  این  و  می آموزند  را  دانشی  نیز   خود 
در بعضی مواقع، مکمِل آموزش های مکتب است. در حالی 
که تنها منبع فرهنگی در دسترس دانش آموزان طبقۀ محروم، 
نقش  تقویت کننده،  مهم  عامل  این  وجود  آیا  است.  مکتب 

زیادی را در جهت پیشرفت دانش مکتبی ایفا نمی کند؟
به هر جهت حتا با در نظر گرفتن این گونه پرسش ها، از ارزش 
و  آموزش  نظام  به  کتاب  این  که  خدمتی  و  بازتولید  کتاب 
پرورش فرانسه و به جامعۀ علمی به ویژه رشتۀ جامعه شناسی 
به هیچ وجه  انسان شناسِی آموزش و پرورش کرده است،  و 
کاسته نمی شود. کتاب بازتولید، یکی از کتاب های کالسیِک 
کتاب هایی  مهم ترین  از  شک  بدون  و  بوده  رشته  دو  این 
است که پس از سال ها سکوت در این رشته ها )پس از امیل 
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کریم خلیلی برای سفر...
 که امکان پذیر نیست که جنگ افزارهای سنگین در اختیار 

افغانستان قرار دهد.
آنگونه که برخی از رسانه های هندی در جریان سفر آقای 
کرزی به هند نوشتند، توپهای 105ملی متری، هواپیماهای 
پلهای  احداث  تجهیزات  روسیه،  ساخت   32 انتونوف 
مهم ترین  از  ارتش  برای  نقل  و  وسایط حمل  و  استحکام 
فهرست درخواستی رییس جمهوری افغانستان بوده است.

با این همه، پس از سفر آقای کرزی هم یک هیأت امنیتی 
هندی برای بررسی نیازمندی های افغانستان به کابل سفر 

کرد، ولی جزئیات این سفر رسانه ای نشد.
رقیب  پاکستان،  از سوی  افغانستان همواره  در  هند  روابط 
هسته ای کشور در منطقه با دقت و حساسیت دنبال شده 

است.

ارګ په امنیتي تړون کې...
نو کلونو  تېرو دولسو  په  افغانستان سیايس واکمن ځورېږي چې   

کې ولس ته هېڅ کار ونه کړ او که سبا له دندو لرې کېږي، نو د 

کابلبانک په څېر پرې ډېرې خربې او مسالې چپه دي؛ چې یوازې 

دې بانک ته د ولس له بودیجې نهه سوه میلونه ډالره ورکړل، د دې 

ځواب به څوک ووايي، د عینو مېنې او غازي امان د مېنو ځواب 

به څوک ووايي، د دې یو نیم میلیون هېکتاره غصب شوې ځمکې 

ځواب به څوک ووايي؟

دی وايي، چې سیايس واکمنان د دې محاکمې نه د ځان خالصون 

او ځان ته د دمې د ځای پیدا کولو هڅه کوي او خپل مصوونیت 

غواړي.

د نوموړي په خربه، دویمه مساله چې حکومتي چارواکي يې اوس 

په دې سند کې له امریکا غواړي هغه د ارګ له کاندید نه د امریکا 

د مالتړ غوښتل چې امریکا وررسه موافقه نه ده، ځکه امریکا ویيل 

چې ټاکنې یوه ميل پروسه ده چې د افغانانو له لوري تر رسه کېږي 

او امریکا یې یوازې مادي او تخنیکي مرسته کوي.

امان زیاتوي، په تاسف رسه چې مقابل لوري هم د خپل  ښاغلی 

زشت وايل له امله ونشو کوالی چې سمه سازماندهي یې کړې وای، 

یا په تکیتکي ډول او یا هم په سرتاتېژیکي ډول یې دغه سند السلیک 

کړی وای، هغوی شکمن شول چې زموږ کاري ټیم کمزوری دی 

وګورو چې نوی ټیم څومره قوي استدالل کوالی يش او په دې کم 

وخت کې دغه سند پر دوی السلیک کړي.

په همدې حال کې د پوځي چارو شننونکي جرنال عتیق الله امرخېل 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې پر امنیتي سند خربې 

اترې یوازې د قطر د دفرت پرانستې او پرې د طالبانو د لوحې او بیرغ 

د راځړېدو له امله نه دي ځنډول شوي، بلکې دا یوه بهانه وه.

هغه وايي، د پردې تر شا ځینې نورې خربې هم وې؛ خو د قطر 

دفرت یې بهانه شوه.

د ده په خربه، دا چې دواړو لوریو د خربو مرکچیان بدل کړي، ښايي 

له پخوانیو هغو رسغړونې شوي وي او یا نور دالیل ولري؛ خو د 

نویو کسانو ټاکل کېدل په دې خربو ښه اغېز ښندلی يش او وار له 

مخه دواړه لوري په ډېرو مسایلو هوکړې ته رسېديل دي.

ښاغلی امرخېل زیاتوي، که څه هم ځینې واړه مسایل ال هم شته 

ډاکټر  او  ډاکټر سپنتا  لپاره  د هغو حلېدلو  باید حل يش؛ خو  چې 

ارشف غني احمدزی امریکا ته روان دي، چې دا خربې به هلته له 

رسه پيل يش او پاتې واړه مسایل به هم حل کړي.

د نوموړي په وینا، فکر کوي چې د دې سند السليکېدو ته ډېر کم 

وخت پاتې دی او هغه هم چې لویه جرګه را غواړي څو د دې سند 

د السلیک هوکړه ترې واخيل، څو له ځانه مسوولیت لرې کړي او 

که سبا کومه ستونزه یا نیمګړتیا راځي نو دوی به یې د ملت پر غاړه 

اچوي.

جرنال عتیق الله امرخېل وویل، په اوسني وخت کې چې دولت شته 

او ميل شورا فعاله ده، د لویې جرګې راغوښتلو ته اړتیا نشته او که 

راغوښتل کېږي هم نو ستونزه نشته؛ خو په دې رشط چې یوازې د 

همدې امنیتي تړون پر رس د مشورو اخیستلو لپاره وي؛ خو که نورې 

مسالې په کې نغښتل کېږي دا بیا غیر قانوين لویه جرګه ده.

دا په داسې حال کې ده، چې دوه ورځې وړاندې د ولسمرش ویاند 

ایمل فیيض ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، چې پر  امنیتي 

سند د خربو اترو لپاره د امریکا او افغانستان مرکچیان بدل شوي او 

ښايي په نېږدې راتلونکې کې دغه خربې بیا له رسه پیل يش.
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پیروزی قاطع در میدان فوتبال

افغانستان، پاکستان را برد
دیدار  نخستین  در  توانست  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
دوستانۀ خود با تیم ملی فوتبال پاکستان، در کابل 3- 0 

تیم ملی پاکستان را شکست دهد.
گول نخست این بازی در نیمۀ اول توسط سنجر احمدی 
ثمر  به  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم  یازدۀ  بازیکن شماره 

رسید.
گول دوم بعد از بازی تکتیکی جالب دو یک میان سه 
تن از بازیکنان افغان در محوطۀ خط جزای پاکستان وارد 
آرش  توسط  افغانستان  دوم  گول  شد.  پاکستان  دروازۀ 

بازیکن شماره هفدۀ تیم ملی به ثمر رسید.
از  پاکستان شد که توپ  گول سوم زمانی وارد دروازۀ 
ناحیۀ کارنر باالی محوطۀ جزا ضربه زده شد و بعد از 
دفاع خط مدافع پاکستان توسط معروف احمدی بازیکن 
تازه وارد افغانستان با ضربۀ زیبا از پشت خط جزا، توپ 

وارد دروازۀ پاکستان شد.
این مسابقه، نخستین دیدار بعد از 35 سال میان تیم های 

ملی پاکستان و افغانستان در میدان سبز افغانستان بود.
در این بازی، برای نخستین بار، بازیکنان افغانستانی که 
کشور  میدان  در  می کنند،  زنده گی  کشور  از  خارج  در 

خودمان به بازی پرداختند.
روحیه دادن به بازی کنان

در  زن ها  و  مردها  از  اهم  تماشاچیان  گستردۀ  حضور 
استدیوم سبز فدراسیون فوتبال افغانستان بر گرمی فضای 

بازی افزوده بود.
تماشاچیان با نشان دادن نهایت نظم و دسپلین از هر دو 

تیم استقبال کردند.
و  میدان  با  آشنایی  عدم  وجود  با  پاکستان،  فوتبال  تیم 
نمایش  به  خود  از  خوبی  بازی  توانستند  کابل،  هوای 

بگذارند.
تیم  نفع  به  درصِد   70 بازی  اول  نیمۀ  در  توپ  کنترل 

افغانستان و 30  درصد به نفع پاکستانی ها بود.

اما در نیمۀ دوم بازیکنان تیم ملی پاکستان تالش بیشتری 
از خود به نمایش گذاشته و توانستند 35 درصِد کنترول 

بازی را در اختیار گیرند.
سبز پوشان پاکستانی در نیمۀ دوم بازی به سه کارنر و 
دو ضربۀ آزاد دست یافتند که نتوانستند نتیجه یی از آن 

به دست آورند.
شمار زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی این بازی 

حساس را پوشش دادند.
پایۀ  بلند  مقام های  از  برخی  کابینه،  اعضای  از  شماری 
استدیوم  در  افغانستان  آوازخوانان  و  هنرمندان  دولتی، 

فدراسیون فوتبال حضور یافته بودند.
در داخل کشور شبکه های تلویزیونی طلوع و لمر این 
بازی را پخش کردند و یکی از تلویزیون های پاکستانی 

نیز بازی افغانستان و پاکستان را پخش کرده است.
بازیکنان افغانستان نیز فرصت های زیادی برای باز کردن 
از  بیشتر دروازۀ حریف داشتند که یکی آن را می توان 
ضربۀ خودخواهانۀ حشمت بارکزی بازیکن خط حملۀ 

تیم ملی افغانستان یاد آوری کرد.
مسووالن فدراسیون فوتبال افغانستان می گویند که بعد 
بین المللی  فدراسیون  قناعت  توانستند  فراوان  تالش  از 
افغانستان  در  المللی  بین  بازی  تدویر  برای  را  فوتبال 

برآورده سازند.
کارشناسان به این باور اند که تدویر بازی های بین المللی 
نه تنها روحیۀ ورزشی بازیکنان افغان را بلند می برد که 
ترویج فرهنگ استقبال از بازیکنان خارجی را در میان 
شدن  حرفه یی  روند  و  ساخته  بیشتر  افغانستان  مردم 

فوتبال را در میان نسل جوان افغان ایجاد می کند.
سال  مارچ  ماه  پنجم  تاریخ  به  تیم  دو  این  رفت  بازی 

2014 در اسالم آباد راه اندازی خواهد شد.
واکنش ها در شبکه  های اجتماعی

پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر تیم پاکستان، 

تمامی مردم افغانستان را که برای نخستین  بار میزبان یک 
مسابقۀ مهم ملی بودند، شادمان گردانیده است.

کاربران شبکه های اجتماعی به شمول رهبران و مسووالن 
ارشد دولتی، احساسات شان را پس از این پیروزی با 

شهروندان کشور در میان گذاشتند.
در  پیروزی  این  از  پس  کشور  سیاست مداران  از  یکی 

صفحۀ فیسبوکش نوشت: 
اگر در تمامی امور مانند یک تیم همدل، همفکر و هم 
هدف کار نماییم در منطقه جایگاه ما تثبیت خواهد شد 
و بر مشکالت و تنگناه ها مانند این بازی فوتبال کامیاب 
خواهیم شد. پیروزی تیم فوتبال افغانستان را مبارک باد 
دید و  قابل  ما  کامیابی  دیگری  امور  در  اگر   . می گویم 
این است  اساسی ترین دالیل اش  از  نیست یکی  لمس 
که با آن که هدف یکی است ولی هر کسی می خواهد به 
تنهایی به آن دستیابد. روحیۀ همگرایی را در بعد بزرگ 
آن وحدت ملی می نامند. اگر ملت افغانستان را در نقش 
یک تیم فوتبال قرار دهیم کمی تحلیل آسانتر می شود و 
معلوم می گردد که کی ها در نقش خود ضعیف اند و باید 
از میدان خارج شوند تا جایشان را بازیگران با توان و 
با نیرو بگیرند. دستیابی به افتخار بزرگ نیاز به همدلی 
دارد. تیم هایی که در آن خودخواهی فردی مسلط باشد، 

در بازی می بازند. جای تعمق است.
نوشت: خوش حالم که  فیسبوک  کاربران دیگر  از  یکی 

فوتبال، نه دیورند می شناسد و نه آی اس آی!
دو  این  مردم  می برم  آرزو  شادباش گویی،  ضمن 
از سایۀ سیاست های  بتوانند دور  کشور، سال های سال 
رهبران شان، صمیمانه و برادرانه زنده گی کنند و پیروزِی 

خود را جشن بگیرند، نه باخت حریف را.
تن  صدها  افغانستان،  فوتبال  ملی  تیم  پیروزی  از  پس 
تیم  پیروزی  و  ریختند  جاده ها  به  کشور  شهروندان  از 

کشورمان را جشن گرفتند.
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سرمایه گذاری یک...
این  مساحت  شود.  ساخته  کابل  والیت  جنوب  در   
پارک  بود  قرار  و  است  زمین  جریب   3000 پارک 
پایان سال جاری در اختیار سرمایه گذاران  کمری تا 

قرار گیرد.
سنبله   29 شنبه  سه  روز  آیسا  رییس  افتخار  اهلل  وفی 
گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک  در   1392
»بدبختانه هشت ماه سال جاری گذشت ولی تا فعاًل 
اداره آیسا قرار نگرفته است در  این پارک در اختیار 
پایان  تا  پارک  این  بودیم که  ما وعده کرده  حالی که 

سال آماده می شود.«
مسووالن این نهاد می گویند در صورتی که زمین پارک 
تا   60 گذاشته شود،  ها  آن  اختیار  در  کمری  صنعتی 
نفر به صورت مستقیم در آن مصروف کار  70 هزار 

خواهند شد.
آیسا می گوید اداره های مختلف افغانستان در این راستا 
باید تالش کنند تا هرچه زودتر این پارک در اختیار 
سرمایه گذاران قرار گیرد. مسووالن این نهاد می گویند 

سرمایه گذاری های کالن به زمین نیاز دارد و در نبود 
زمین نمی سرمایه گذاری های بزرگ ناممکن است.

آماده  پارک  این  ماستر پالن  آیسا می گویند  مسووالن 
است و بیشتر سرمایه گذاران منتظر زمین برای سرمایه 

گذاری در پارک صنعتی کمری می باشند.
آقای افتخار گفت: »در صورتی که این پارک در اختیار 
ما داده شود، تقریبا در حدود یک میلیارد دالر ما می 

توانیم بسیار زود سرمایه گذاری جذب کنیم.«
سرمایه گذاران  بیشتر  که  گفت  آیسا  مسوول  این 
گذاری  سرمایه  افغانستان  در  می خواهند  که  خارجی 

کنند، خواستار زمین هستند.
این در حالیست که حکومت افغانستان همواره تاکید 
کرده که با کاهش کمک های بین المللی، سهولت های 

بیشتری برای سرمایه گذاران فراهم می کند.
آیسا می گوید در مناطق دیگر کابل زمین مناسب برای 

اعمار پارک صنعتی وجود ندارد.
آقای افتخار در پاسخ به این سوال که زمین مربوط به 
از سوی زورمندان غصب شده  پارک صنعتی کمری 
اما مشخصا معلوم  دارد  است گفت مشکالتی وجود 

نیست که زمین این پارک غصب شده است یا نه.
تمایل خارجی ها به سرمایه گذاری در افغانستان

اداره آیسا می گوید با وجود تبلیغاتی که در رابطه به 
بر  نیروهای خارجی  دارد، خروج  سال 2014 وجود 

سرمایه گذاری در افغانستان تاثیری نکرده است.
آقای افتخار می گوید در سال جاری چندین سرمایه 
تمایل  افغانستان  در  به سرمایه گذاری  گذار خارجی 
نشان داده و تفاهمنامه هایی را امضا کرده اند: »امسال 
سرمایه گذاران زیاد خارجی به افغانستان آمدند و با 
دیدن  حکومتی  غیر  و  حکومتی  مختلف  های  ارگان 
و  سکتور خصوصی  با  را  هایی  نامه  تفاهم  و  کردند 

حکومت امضا کردند.«
برای  افغانستان  حکومت  می گویند  آیسا  مسووالن 
حمایت از سرمایه گذاران اراده قوی دارد و در تالش 

جذب سرمایه گذاران بیشتر می باشد.
بی  امتیازات  افغانستان  حکومت  که  گفت  افتخار 
نظیری مانند توزیع زمین، توزیع برق، معافیت مالیاتی 
سرمایه  برای  را  گمرکی  های  تعرفه  در  کاهش  و 

گذاران در نظر گرفته است.

واشنگتن با امضای پیمان...
 امریکایي ها بقبوالند.

به باور این عضو مجلس، امریکا سه هدف کالن در این 
منطقه دارد، اول اینکه امریکا سیاستي را که براي محاصره 
کردن شوروي سابق به کار برده بود، حاال مي خواهد براي 

چین به کار ببرد.
وي اضافه کرد، هدف دوم اینکه امریکا در خلیج فارس، 
بنابراین  دارد،  حضور  سعودي  و  امارت  قطر،  کویت، 
کنترول  تحت  نیز  را  خزر  دریای  گاز  ذخایر  مي خواهد، 
داشته باشد و افغانستان روي لوله هاي گازي همین مسیر 
قرار دارد و همین طور روي لوله هاي گازي که از شمال 
کنندۀ  مصرف  و  مي شود  منتقل  به جنوب  مرکزي  آسیاي 

بیشتر این انرژي هم هند و چین است.
و  است  تروریزم  مهار  سوم  نکتۀ  گفت،  همچنان  منصور 
چون منافع امنیتي براي هر دو کشور نظر به اقتدارشان فرق 
مي کند، طور مثال براي یک کشور مرزهاي اش مرز امنیتي 
حادثه  یک  اگر  امریکا  مانند  دیگر  کشور  براي  اما  است؛ 
در آسترالیا اتفاق بي افتد یا در افغانستان، منافع آن صدمه 

مي بیند؛ بنابراین براي مهار صدمات، حلقات تروریستي را 
این  که  زماني  تا  و  مي کند  تعقیب  است  افغانستان  در  که 
حلقات تضعیف نشوند، ضرورت مي بیند که در افغانستان 

حضور داشته باشد.
این درحالی است که ایمل فیضی سخنگوی ریاست  جمهوری 
جدیدی  تیم  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  گذشته  روز 
تشکیل شده  که پس از این دربارۀ محتوای سند امنیتی میان 

کابل و واشنگتن بحث و گفت وگو خواهند کرد.
ریاست  ملی  امنیت  مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  داکتر 
جمهوری و داکتر اشرف غنی احمد زی از جانب افغانستان 
و جنرال جوزف دانفورد فرمانده کل نیروهای خارجی و 
سفیر امریکا در کابل، از جانب امریکا پس از این روی این 

سند کار خواهند کرد.
سند از مرحلۀ تخنیکی گذشته و حاال چانه زنی های سیاسی 

روی آن آغاز شده است.
پیمان امنیتی بخشی از پیمان استراتژیک امریکا و افغانستان 

است که در ماه مي سال 2012 بین دو کشور امضا شد.
سر  بر  کشور  دو  خارجۀ  وزرای  شد،  قرار  زمان  آن  در 
جزئیات بخش امنیتی این پیمان کار کنند و تا یکسال آن را 

برای توافق نهایی و امضا آماده کنند.
پیش از این پانزده کمیتۀ مشترک کاری، روی جزئیات این 
موافقتنامه کار کرده اند؛ اما به دنبال بازگشایی دفتر طالبان 
در قطر، رییس جمهور کرزی در اعتراض به برافراشته شدن 
پرچم طالبان و نصب لوحۀ  »امارت اسالمی افغانستان« بر 
سر درِ این دفتر، مذاکرات برسر پیمان امنیتی را به حالت 

تعلیق در آورد.
به سر می برد، و  تعلیق  این مذاکرات در حالت  هنوز هم 
مذاکرات  این  دوباره  آغاز  برای  افغانستان  دولت  شرایط 

برجای خود باقیست.
تکلیف موافقتنامه دو جانبۀ امنیتی میان امریکا و افغانستان 
اکتبر،  ماه  یعنی  تاریخ مشخص شده  پایان  از  قبل  تا  باید 

روشن و مشخص شود.
در  نهایی  فیصله  که  بود  کرده  اعالم  افغانستان  دولت  اما 
مورد موافقتنامه دوجانبه امنیتی را لویه جرگه خواهد گرفت 
و نماینده های مردم افغانستان سرنوشت پایگاهای نظامی، 
بررسی  و   2014 سال  از  بعد  را  امریکا  نیروهای  حضور 
خواهند  تعیین  افغانستان  مورد  در  را  امریکا  ضمانت های 

کرد.

فان پرسی بهتر از...
و  تیم  برای  گلزنی  ادامه  هم  آن  و  دارد  پیش رو   جدیدی 
قهرمانی های  برای  زیادی  عطش  او  است.  قهرمانی  کسب 
بیشتر با منچستر یونایتد دارد. فان پرسی می خواهد پیشرفت 
کند و من از تالشی که او در این راه دارد، تحت تاثیر قرار 
گرفتم. فان پرسی، مهاجمی در حد کالس جهانی برای تیم 
ماست. او بازیکن جنگنده ای است و مطمئن هستم در این 
فصل بیش از این ها ارزش خود را در تیم ما نشان خواهد 
داد. فان پرسی باید بیشتر در تیم حمایت شود. بازیکنان باید 
همکاری های خوبی با او داشته باشند تا این مهاجم هلندی 

به روند گلزنی خود ادامه دهد.
عالقه  ابراز  از  انگلیسی  مطبوعات  همچنین  گذشته  روز 
دو  باینس  و  فلینی  گرفتن  خدمت  به  برای  مویس  دیوید 
بازیکن اورتون در نقل و انتقاالت تابستانی خبر دادند که با 

مخالفت باشگاه اورتون روبرو شد.
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تهدید هند به اقدامات تالفی جویانه 
علیه پاکستان

اقامۀ دعوا علیه مشرف به دلیل قتل بی 
نظیر بوتو

بازداشت یک زن در پیوند به ربوده شدن 
فربیا احمدی کاکر

آزاد  کننده رسانه های  ادارۀ حمایت  یا  »نی« 
علیه  خشونت ها  بیشتر  در  افغانستان  در 
را  دولتی  مقامات  کشور،  در  خبرنگاران 
این  در  مسووالن  گفتۀ  به  می داند.  دخیل 
موارد  از  بسیاری  در  دولتی  مقامات  اداره، 
مورد  را  خبرنگاران  حقایق،  کتمان  به خاطر 

تهدید و خشونت قرار می دهند.
آزاد  های  رسانه  حمایت کننده  اداره  یا  نی 
علیه  موارد خشونت  که  می گوید  کشور  در 
روان  سال  نخست  ماه   6 در  خبرنگاران 
درصد   65 گذشته،  سال  به  نسبت  میالدی 

افزایش یافته است.
این  اجرایه یی  رییس  توحیدی  اهلل  صدیق 
اداره به روز سه شنبه در یک نشست خبری 
در کابل گفت که اگر به این مشکل رسیده گی 
انتخابات سال آینده،  نشود، ممکن در زمان 
بیشتر خبرنگاران مورد خشونت قرار گیرند.

خبرنگاران  برابر  در  که  »کسانی  گفت:  او 
از  بسیاری  در  اند،  شده  خشونت  مرتکب 
بیشترین  و  اند  شده  شناخته  افراد  موارد 

موارد خشونت در برابر خبرنگاران از جانب 
گرفته  صورت  افغانستان  دولت  مقام های 
تا  به  تا  عامه  خدمات  موظفین  از  که  است 
سایر مراجع مسوول در این کار دست داشته 
باشد  این  عالقه مند  بسیار  شاید  دولت  اند. 
که  دلیل  این  به  نرسد  نشر  به  اخبارش  که 
رسانه های  طریق  از  که  گزارشاتی  و  خبرها 
به  بیشتر  نشر می،رسد  به  آزاد  خصوصی و 
مذاق )طعم( برخی از دولت مردان افغانستان 

نیست. «
کننده  حمایت  ادارۀ  معلومات  اساس  به 
رسانه های آزاد در کشور از آغاز سال 2001 
تا 2012 میالدی، حدود 354 مورد خشونت 

علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده اند.
تن   19 کشته،  خبرنگار   25 میان،  این  از 
زخمی، 23 تن ربوده، 64 تن بازداشت، 111 
تن لت و کوب و 111 تن دیگر با تهدیدات 
روبرو شده اند. در تازه ترین مورد چند تن از 
خبرنگاران رسانه های خصوصی در کشور از 
سوی برخی از مقامات حکومتی مورد لت و 

کوب قرار گرفتند.
هم  خبرنگاران  از  شماری  حال،  عین  در 
مشکالت  سلسه  یک  با  که  می کنند  تایید 
که  می گویند  آنها  اند.  روبرو  تهدیدات  و 
تهیۀ  برای  معلومات  آوری  جمع  هنگام  در 
گزارش از ادارت دولتی با  مشکل روبرو اند.
نی یا اداره حمایت کننده رسانه های آزاد در 
کشور یکی از راه های کاهش خشونت علیه 
دسترسی  قانون حق  تصویب  را  خبرنگاران 
از  اداره  این  مسووالن  می داند.  اطالعات  به 
تا  می خواهند  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
در راستای تصویب این قانون بیشتر از پیش 

تالش کند.
اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون  مسودۀ 
وزارت  سوی  از  قبل  سال  یک  حدود 
اطالعات و فرهنگ تکمیل و برای بازنگری 
شده  فرستاده  افغانستان  عدلیه  وزارت  به 

است.
اطالعات  وزارت  مشاور  نورانی  جالل  اما 
و فرهنگ افغانستان در این باره می گوید: » 
در  قانون  این  اطالعات،  به  دسترسی  قانون 
و  شد  ساخته  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
به وزارت عدلیه  کارش مطلقًا تکمیل است 
فرستاده شده تا که در آنجا از لحاظ حقوقی 
یک بار بازنگری می شود تا معلوم گردد که 
در مطابقت با سایر قوانین کشور قرار دارد یا 
نه و پس از آن می رود به شورای وزیران و 
سپس می رود به پارلمان و بالخره تصویب 

می شود و نافذ می گردد. «
طی چند سال گذشته گزارش های زیادی از 
خشونت ها در برابر خبرنگاران در افغانستان 
نهادهای  و  خبرنگاران  اما  اند.  شده  منتشر 
دفاع از ژورنالیستان انتقاد می کنند که تا حالی 
جدی صورت  توجه  مشکل  این  رفع  برای 

نگرفته است.

ادارۀ حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان:

خشونت علیه خبرنگاران 65 درصد 
افزایش یافته است

کشورش  ارتش  که  کرد  تصریح  هند  دفاع  وزیر 
هر »اقدام ممکنی« را برای مقابله با هرگونه نقض 
دو  مرزی  خط  در  پاکستان  سوی  از  آتش بس 

کشور اتخاذ می کند.
هندی  سربازهای  به  غافلگیرانه  حمله  زمان  از 
پنج  اختالف کشمیر و کشته شدن  در مرز مورد 
می داند،  آن  مسوول  را  پاکستان  هند،  که  سرباز، 

درگیری ها در این خط منطقه، باال گرفته است.
پاکستان ادعاهای هند را تکذیب کرده و اهمیت 
از سرگیری گفت وگوهای صلح میان دو کشور و 
حفظ روابط شکننده از تبلیغات منفی رسانه ها را 

یادآور شده است.
کشته  که  کرد  اعالم  روشن  پاسخی  با  هند  اما 
شدن پنج سرباز این کشور در خط بازرسی مرزی 
به  را  پاکستان  با  وزراء  سطح  در  گفت وگوهای 
تاخیر انداخته و پافشاری کرده است که برگزاری 
و  از خشونت  دور  به  فضایی  در  تنها  مذاکرات، 

ترور ممکن است.
ای.کی  دوشنبه  روز  اظهارات  فرانسه  خبرگزاری 

داد:  بازتاب  اینگونه  را  هند  دفاع  وزیر  آنتونی، 
توانایی نیروی مسلح ما در حفظ کنترل خط مرزی 
از سال  ناحیه کشمیر  نباید دست کم گرفته شود. 
حال  در  که  استعماگر  انگلیس  قدرت  که   1947
ترک منطقه بود، بین هند و پاکستان تقسیم شد، 

یک عامل درگیری بین این دو کشور بوده است.
نقض  مورد   ٨2 به  را  پاکستان  سربازهای  آنتونی 
آتش بس در مرز دو کشور در سال جاری میالدی 
روابط  در  آن  عواقب  خصوص  در  و  کرد  متهم 
داد.  هشدار  اسالم آباد  و  دهلی نو  مدت  طوالنی 
ارتش پاکستان نیز در اقدامی مشابه اعالم کرد که 
هند به تنهایی 1٨6 مورد نقض آتش بس در سال 

جاری میالدی داشته است.
وزیر دفاع هند در خصوص حمله اخیر 20 سرباز 
مسلح پاکستانی به پنج سرباز هندی گفت: دولت 
هند مراتب اعتراض  شدید خود در این رابطه را 
از راه های دیپلماتیک به دولت پاکستان اعالم کرده 

است.
در سال های اخیر امید به برقراری ارتباط دوستانه 
سال  از  اما  است،  یافته  افزایش  کشور  دو  بین 
امضا  آ تش بس  توافق  یک  کشور  دو  که   2003
علیه  توپ  و  سنگین  سالح  از  استفاده  و  کردند 
یکدیگر را منع کردند، دائما با سالح های سبک به 

حریم یکدیگر تعرض می کنند.
عدم  که  می رود  انتظار  اخیر،  حوادث  وجود  با 
درک متقابل بین این دو کشور دوباره شکل گرفته 

باشد.

رزو سه شنبه محکمه ضد تروریسم پاکستان، علیه 
پرویز مشرف حکمران نظامی پیشین آن کشور به 
دلیل قتل بی نظیر بوتو رهبر مخالفان سیاسی اقامه 
دعوا کرد. وکیل مدافع مشرف گفته است موکل 

اش علیه این اتهامات مبارزه می کند.
این نخستین بار بود که یکی از چهار جنرالی که 
محاکمه  به  اند،  کرده  رهبری  را  پاکستان  تاکنون 

کشانده می شود.
اگست  ام   27 را  محکمه  بعدی  اجالس  قاضی 
رسمًا  رود  می  انتظار  که  است  نموده  تعیین 

محاکمه آغاز یابد.
مشرف  که  درصورتی  است:  گفته  سارنوال  یک 
محکوم شناخته شود، تهدید به مجازات مرگ ویا 

حبس عمری می شود.
حزب سیاسی ای که از مشرف جانبداری می کند، 
این اقامه دعوا را رد کرده و آن را دارای انگیزه 

سیاسی خوانده است.
لیگ  مسلم  حزب  سخنگوی  اسحاق  آسیه  خانم 
دهنده  تکان  این   « است:  گفته  پاکستان  سرتاسر 
در  تواند  می  جمهور  رئیس  یک  چگونه  است. 

دوران حکومت اش مسوول قتلی باشد«.
او گفت:» اتهامات علیه او جعلی می باشند«.

را  علیه مشرف  دعوا  قاضی صورت  که  هنگامی 
دریک محکمه در الهور قرائت کرد، او را مجرم 

نگفت.
این تهامات شامل قتل، توطئه برای قتل و تسهیل 

قتل می باشند.
گفته  مشرف  مدافع  وکیل  قصوری  رضا  احمد 

است که موکل اش علیه این اتهامات مبارزه می 
کند.

مرد  ترین  مند  قدرت  گاری  روز  که  مشرف 
آباد  اسالم  در  اش  شخصی  ویالی  در  پاکستان، 
و  باشد  می  خانگی  حبس  در  باینسو  ماه  سه  از 
با تدابیر امنیتی شدید به محکمه آورده شده بود.

برای آوردن مشرف توسط پولیس به محکمه، بنابر 
وتردیدهایی  شک  اسالمگرا  جنگجویان  تهدید 

وجود داشت.
شورشیان طالب در هفته های اخیر تهدید نموده 
بودند که برای کشتن مشرف انتحاری های شان 

را می فرستند.
اقامه دعوا، یک بار در ششم ماه اگست به تعویق 
افتاد. این به علت آن بود که پولیس بنابر خطرهای 

خاصی مشرف را به محکمه نیاورد.
وزیر  نخست  حیث  به  دوبار  که  بوتو  نظیر  بی 
پاکستان انتخاب شد، در ماه دسمبر 2007 در اثر 

حمله با تفنگ وبمب کشته شد.
بی  محاکمه  این  مبادا  که  دارد  وجود  ها  نگرانی 
اعتمادی بین حکومت ملکی و نظامیان قدرتمند 

را گسترش دهد.

یک زن چهل ساله از روستای قالغچ شهر غزنی 
به اتهام دست داشتن در ربودن فریبا احمدی کاکر 

از سوی پولیس بازداشت شده است.
از  قالغچ  روستای  باشنده گان   از  شماری 
در  حضور  با  گذشته  روز  غزنی  شهر  مربوطات 
مقام والیت غزنی برای بازداشت یک زن از این 

روستا دست به اعتراض زدند.
باشنده گان این روستا ادعا دارند که دو شب پیش 
نیروهای پولیس غزنی با راه اندازی یک عملیات 
این زن را از این روستا به اتهام دست داشتن در 
اختطاف فریبا احمدی کاکر نمایندۀ مردم کندهار 

در مجلس نماینده گان بازداشت کرده اند.
برده  نامش  نخواست  که  غزنی  پولیس  مقام  یک 

شود، بازداشت این زن را تأیید کرد.
شده،  بازداشت  زن  بستگان  از  یکی  احمد  مقبل 
این اتهامات را رد می کند و می گوید که پولیس 
فشار  طالبان  بر  زن  این  بازداشت  با  می خواهد 

بیاورند تا فریبا احمدی کاکر را رها کند.
ناشده یی وجود دارد که یک  تأیید  گزارش های 
شب قبل از بازداشت این زن، خانم کاکر در خانۀ 

این زن بوده است.

اعالمیۀ جمعیت اسالمی...
ندارد  دیگری  راه  مصر،  مردم  اکثریت    
و کشتار فرعون منشانۀ مردم بی دفاع مصر 
تداوم  و  مردم  خشم  برافروختن  به  جز 
و  مصر  جامعۀ  در  بی ثباتی  به  بخشیدن 
منطقه،  کشورهای  سایر  به  آن  گسترش 
این  برابر  در  سکوت  و  ندارد  پیامدی 
بالنده تر  برای  را  زمینه  خونین،  استبداد 
کردن گفتمان افراط گرایی و رویکردهای 
و  کرد  خواهد  فراهم  خشونت آمیز 
مردم ساالرانه  و  دموکراتیک  رویکردهای 
استبداد،  محکوم  توده های  اذهان  در  را 
موجب  و  داد  خواهد  جلوه  بی محتوا 
و  صلح  زدن  برهم  و  بی ثباتی  گسترش 

امنیت جهانی خواهد گردید.
یک  بی درنگ  مصر،  نظامیان  عمل  این 
ارزش های  تمامی  برضد  آشکار  جنایت 
انسانی و مدنی در همۀ ادیان و فرهنگ ها 
ضد  جنایت  این  آن که  با  می گردد.  تلقی 
در  را  گسترده یی  واکنش های  بشری، 
ملت های  میان  در  به ویژه  جهان  سراسر 
است،  داشته  پی  در  آزاده  و  مسلمان 
به  بی رحمانه  مصر،  کودتاچی  نظامیان 
می دهند  ادامه  معترض  شهروندان  کشتار 
و نهادهای جامعۀ جهانی تنها به محکوم 
کردن آن اکتفا کرده و با تأسف در جهت 
ننگین  فاجعۀ  این  ادامۀ  از  جلوگیری 

انسانی، دست به اقداماتی جدی نزده اند.
جمعیت اسالمی افغانستان همان گونه که 
مشروع  برضد حکومت  نظامیان  کودتای 
مصر را محکوم کرد، این عمل ددمنشانۀ 
نظامیان کودتاچی مصر را جنایتی آشکار 
و  انسانی  ارزش های  و  بشریت  علیه 
فرهنگ مدنی می داند و از همۀ نهادهای 
جامعۀ جهانی، سازمان ملل متحد، شورای 
و  بشر  حقوق  مدافع  کشورهای  امنیت، 
امریکا،  متحدۀ  ایالت  انسانی،  آزادی های 

اتحادیۀ اروپا، سازمان کشورهای اسالمی 
و سازمان های مدافع حقوق بشر می خواهد 
که به محکومیت لفظی این فاجعۀ بزرگ 
اکتفا  بیست ویکم  قرن  تراژدی  و  انسانی 
آن  آتش  فرونشاندن  درجهت  و  نکنند 
در  آن  عامالن  مجازات  و  محکومیت  و 
و  ورزند  اقدام  بین المللی  مجامع  سطح 
در  بی گناهان  خوِن  حمام  تداوم  مانع 

کشور مصر شوند.
ضمن  افغانستان  اسالمی  جمعیت 
ضد  جنایت  این  محکومیت  از  استقبال 
و  کشورها  توسط  مصر  نظامیان  انسانی 
کشورها  از  برخی  حمایت  سازمان هایی، 
تأثِر  و  تأسف  قابل  جنایت،  این  از  را 

ملت های مسلمان و آزاده می شمارد.
 

با  افغانستان  اسالمی  جمعیت  هم چنین 
اسالمی  جمهوری  موقف  از  استقبال 
افغانستان در نکوهیدن این عمل ظالمانۀ 
در  می خواهد  آن  از  مصر،  کودتاچیان 
انسجام و همسویی با ارادۀ ملت مسلمان 
صراحت  با  را  جنایت  این  افغانستان، 
آن  به  اعتراض  در  و  کند  محکوم  بیشتر 
با حکومت  را  دیپلماتیک خویش  روابط 
کودتایی مصر به حالت تعلیق درآورد و 
سفیر افغانستان از آن کشور را فرا خواند 
و در سطح بین المللی در محکومیت این 
شایسته  اقداماتی  بشری،  ضد  جنایت 

نماید.
بزرگ مصر  برای ملت  تعالی  از خداوند 
در این آزموْن صبر و پیروزی می خواهیم 
و معتقدیم که ارادۀ ملت ها پیوسته بر ارادۀ 

ظالمان و استبدادگران پیروز بوده است.
وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون.

شورای رهبری جمعیت اسالمی افغانستان
کابل ـ افغانستان
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مدارکی  انقره  گفت،  اردوغان  طیب  رجب 
پس  در  اسرائیل  می کند  ثابت  که  دارد 
قرار  مصر  جوالی  سوم  نظامی  کودتای 

داشته است.
راشاتودی، رجب  شبکه خبری  گزارش  به 
در  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان،  طیب 
نشست روسای والیتی حزب حاکم توسعه 
در حال  این کشور گفت: غرب  عدالت  و 
عنوان  به  دموکراسی  از  دوباره  تعریف 
روندی است که فقط از طریق صندوق های 
صندوق های  اگرچه  نمی گیرد،  شکل  رای 

رای بیانگر خواست مردم باشد.
اردوغان گفت: این دقیقًا همان چیزی است 
که در مصر رخ داد و چه کسی پشت این 

مساله بود؟ اسرائیل. ما مدرک داریم.
یک  با  گفت وگوهایش  به  اشاره  با  وی 
روشنفکر یهودی فرانسوی پیش از انتخابات 
2011 مصر گفت که »اخوان المسلمین حتی 
اگر در انتخابات پیروز شود اجازه حکمرانی 
نتیجه  دموکراسی  که  چرا  نمی کند،  پیدا 
صندوق های رای نیست«؛ این همان چیزی 

است که آن روشنفکر در آن زمان گفت.
نگفت  خود  سخنان  در  ترکیه  نخست وزیر 
که چطور می تواند ثابت کند اسرائیل بخشی 
قدرت  از  مرسی  خلع  در  کنونی  توطیه  از 
بوده است و یا روشنفکر مزبور چه ارتباطی 

با دولت اسرائیل دارد.

اردوغان: 
اسرائیل در پس کودتای 
مصر است، مدرک داریم
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           عرفان مومند
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو د دفرت له پرانستې رسه 

سم افغان حکومت د افغانستان او امریکا تر منځ پر امنیتي تړون پیل 

ورکړی،  خرب  پیلېدو  بیا  د  یې  حکومت  او  وځنډولې  خربې  شوې 

یوشمېر پوځي شننونکي وايي، چې حکومت په دې سند کې ځینې 

شخيص غوښتنې هم لري.

شنناندي وايي، چې دواړه لوري په دې خربو موافقې ته رسېديل او 

ډېر مهم مسایل حل شوي دي.

د پوځي چارو شننونکی جرنال امرالله امان ماندګار ورځپاڼې ته په 

مرکه کې وویل، د افغانستان او امریکا تر منځ د سرتاتېژیک تړون له 

السلیک وروسته، چې په ۷۱ مادو کې په کيل ډول السلیک شوی و، 

د امنیتي تړون السلیکېدل خورا مهم دي.

امنیت  رواين  نه  افغانستان  چې  کې  حال  داسې  په  خربه،  په  ده  د 

امنیتي تړون  امنیت لري، د دې  نه هم فکري  او  نه فزيکي  نه لري، 

السلیکېدلو ته سخته  اړتیا ده؛ خو په تاسف رسه چې افغان حکومت 

د خپلو سلیقو له مخې دېته چمتو نشو، چې د ميل ګټو په پام کې 

نیولو رسه دې تړون ته ډېر پام کړی وای.

هغه وايي، له تېره یوه کال راهیسې د دغه تړون السلیکېدل د ارګ د 

سلیقو له مخې ځنډول کېږي، خو که دغه امنیتي سند السلیک شوی 

امله کورين  له  به د پاکستانيو بریدونو  وای، د کونړ د خلکو بچیان 

کډوالۍ یا خپلو سیمو پرېښودو ته نه اړ کېدای.

ښاغلی امان وویل، هغو وسایلو او تجهیزاتو ته چې افغان ځواکونه 

اړتیا لري، تر اوسه د افغانستان په اختیار کې نشته، افغانستان خپله 

فضا په خپل واک کې نه لري، افغان ځواکونه یوازې په پیاده قواوو 

رسه د غرنیزو سیمو څارنه نيش کوالی؛ ځکه په یوولسو اړینو صنفونو 

کې چې ډېری یې دفاعي ځواکونه دي یوازې پياده ځواک یې جوړ 

شوی دی.

نوموړی زیاتوي، په دې برخه کې څو ستونزې شته یو دا چې افغانستان 

له امریکا پرته له بل کوم هېواد رسه پروتوکول نه لري، چې وسلې او 

تجهیزات ترې واخيل او نه دا واک لري، دویم دا چې افغانستان د دې 

وسلو اخیستو ته بودیجه او اقتصاد نه لري او نړیوالې ټولنې چې له 

لومړي بن نه تر دویم بن پورې کومې ژمنې کړې وې، افغان حکومت 

د سیايس کمزوري مدیریت له امله هغه تعقیب نشوې کړای.

نړیوالې ټولنې مرستې د ولسمرش  افغانستان رسه د  له  په وینا،  د ده 

کرزي، مرستیاالنو او کابینې په نوم او د هغوی لپاره نه وې؛ بلکې دا 

مرستې د افغان ملت په نوم وې او د هغوی لپاره وې.

هغه وویل، د دې تړون پر رس د خربو اترو لپاره د افغانستان دریځ 

ډېر منفي دي او له امریکا نه د خپلو سلیقوي چلن له امله څو شیان 

غواړي: لومړی دا چې د افغانستان سیايس واکمن په دې سند کې په 

راتلونکي کې خپل قضايي مصوونیت غواړي.

ښاغلی جرنال امرالله امان زیاته کړه، د...                          پاتې ۶ مخ

ارګ په امنیتي تړون کې له امریکا د خپل 
نوماند مالتړ غواړي

دیوید مویس: 
فان پرسی بهتر از 
این ها خواهد بود

اعالم موجودیت یک 
جبهۀ تازۀ سیاسی برای 

»ملی سازی سیاست«
سرمربی منچستر یونایتد با تمجید از 
مهاجم هلندی تیمش می گوید عطش 
قهرمانی های  کسب  برای  پرسی  فان 
مهاجم  این  می شود  باعث  بیشتر 

پیشرفت بیشتری کند.
در  درخشش  با  پرسی  فان  روبین 
یونایتد  منچستر  گذشته  بازی های 
وین  کاماًل جای خالی  است  توانسته 
رونی را در این تیم پر کند. سرمربی 
منچستر یونایتد ابراز امیدواری می کند 
 ، هلندی  مهاجم  این  درخشش  با 
به  برتر  لیگ  در  بیشتر  قهرمانی  یک 
یونایتد  منچستر  افتخارات  کلکسیون 

اضافه شود.
منچستر  سرمربی  مویس،  دیوید 
میرر«،  »دیلی  با  یونایتد در گفت وگو 
تیمم  بازیکنان  از  گذشته  روز  گفت: 
پرسیدم آنها تاکنون چند مدال کسب 
 13 داد  پاسخ  گیگز  رایان  کرده اند. 
قهرمانی. تعدادی از آنها گفتند پنج یا 
شش قهرمانی و فان پرسی گفت تنها 
یک قهرمانی. پس برای من روبین فان 
پرسی چالش...         ادامه صفحه 6

که  افغانستان  ملی  اعتماد  نام  تحت  جدید  جبهۀ  گذشته  روز 
متشکل از چهار حزب و شماری از اعضای مجلس نماینده گان 

می باشد، اعالم موجودیت کرد.
ملی  وحدت  حزب  ملی،  انسجام  حزب  از  متشکل  جبهه  این 
از  شماری  و  توسعه  و  کار  ملی، حزب  اعتدال  اسالمی، حزب 
نماینده گان مجلس می باشد و محمد اکبری رهبر حزب وحدت 
ملی اسالمی و عضو مجلس نماینده گان در رأس این جبهه قرار 

دارد.
محمد اکبری رییس جبهۀ اعتماد ملی افغانستان در مراسم اعالم 
دیگر  احزاب  رفیق  را  ملی  اعتماد  جبهۀ  جبهه،  این  موجودیت 
دانسته و هدف از فعالیت شان را بهبود وضع اجتماعی، سیاسی و 

فرهنگی عنوان کرد.
شعار  افغانستان  ملی  اعتماد  جبهۀ  سجادی سخنگوی  عبدالقیوم 
این جبهه را »ملی سازی سیاست« عنوان کرده و استحکام نظام 
سیاسی موجود، حاکمیت قانون، استقرار صلح و تحکیم وحدت 

ملی را از اهداف این جبهه بیان کرد.
استاد  از  نماینده گی  به  نماینده گان  داوود کلکانی عضو مجلس 

سیاف اعالم موجودیت این جبهه را تبریک گفت.
با  را  جبهه  این  ایجاد  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  هادی  فضل 
اهمیت خوانده و از اعضای این جبهه خواست تا در نزدیکی و 
همکاری نزدیک با احزاب دیگر تحت هدف مشترک خدمت به 

مردم کار کنند.
این  ایجاد  نیز  نماینده گان  مجلس  اول  معاون  یاسینی  میرویس 
جبهه را برای آمدن صلح و ثبات در کشور امیدوار کننده دانست.

ریاست  جمهوری  دوم  معاون  خلیلی  محمدکریم 
با مقامهای هندی درباره اجرایی  برای گفت وگو 
کردن توافقنامه های قبلی دو کشور، در یک سفر 

سه روزه به دهلی نو رفته است.
به  خلیلی  آقای  دفتر  مسووالن  از  بصیر  عارف 
بی بی سی گفت: »جناب خلیلی به هند سفر کرده 
برای اجرایی کردن بعضی تعهداتی که قباًل بین دو 

کشور وجود داشته است.«
شری  با  سفر  این  در  خلیلی  آقای  که  افزود  او 
مان موهان  و  جمهوری  رییس  موکرجی،  پراناب 
سینگ نخست وزیر هند دیدار و گفت وگو خواهد 

کرد.
عبدالهادی  را  افغانستان  جمهوری  رییس  معاون 
وزیر  عبید  عبیداهلل  اقتصاد،  وزیر  ارغند یوال 
تحصیالت عالی و شیرمحمد کریمی رییس ستاد 

مشترک ارتش همراهی می کنند.

عارف بصیر گفت آقای خلیلی با مقام های هندی 
در باره مسایل امنیتی هم صحبت خواهد کرد، اما 

جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.
پیش از این حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان 
در سفری به هند از این کشور درخواست کرده 
اما  کند،  تسلیحاتی  کمک  را  افغانستان  که  بود 
مقامهای هندی گفته بودند...        ادامه صفحه 6
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