
امنیت  شورای  جلسۀ  در  افغانستان  ملی  دفاع  وزیر 
بر  پاکستان  توپخانه یی  ادامۀ حمالت  از  کشور،  ملی 

والیت های شرقی اظهار نگرانی کرده است.
ملی  امنیت  در جلسۀ شورای  ارگ،  خبرنامۀ  بنیاد  بر 
افغانستان که روز گذشته تحت ریاست حامد کرزی 
سترجنرال  شد،  برگزار  ریاست  جمهوری  ارگ  در 
وضعیت  مورد  در  ملی  دفاع  وزیر  محمدی  بسم اهلل 
خاطر  نموده،  ارایه  گزارش  جلسه  به  کشور  امنیتی 
نشان کرد که طی هفتۀ گذشته نیروهای امنیتی کشور 
کامل  دلیری«  »رشادت و  با  را  تمام تحرکات دشمن 

دفع نموده است.
وزیر دفاع ملی از تداوم حمالت توپخانه یی نیروهای 
پاکستانی باالی مناطق والیت کنر اظهار نگرانی نموده 
و آماده گی نیروهای امنیتی ملی کشور را برای دفع هر 

نوع حمالت و تهدیدات دشمن بیان داشت.
سپس وزیر امور داخله، از مساعی اخیر پولیس ملی 

به خاطر پاک کردن شیشه های سیاه وسایط تیزرفتار و 
کنترول اسلحه که فعاًل در شهر کابل جریان دارد به 

جلسه معلومات ارایه نمود.
 جلسه شورای امنیت ملی تطبیق جدی این پروسه را 

در تمام والیات کشور هدایت داد.
این خبرنامه، در بخش دیگر جلسه، محمد  براساس 
علم راسخ وزیر مشاور...                 ادامه صفحه 6
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دانش و خرد، دو چيِز مجزا هستند و هيچ ارتباطي با هم ندارند. دانش در سرها خانه 
مي كند و آميخته به ديدگاه هاي ديگران است؛ خرد در اذهان است و از آِن خود فرد است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از  انتخاباتی،  شکایت های  کمیسیون  کمیشنر  آریافر  عزیزاهلل 
در  کمیسیون  این  مقام های  و  کمیشنران  نشست های  برگزاری 

پشت درهای بسته انتقاد کرده است. 
کمیسیون شکایت های انتخاباتی بررسی شکایت های نامزدان را در 
حضور رسانه ها و نهادهای مدنی برگزار کرد؛ اما تصمیم گیری های 
خویش را در پشت درهای بسته انجام می دهد. این کار با واکنش 

یکی از کمیشنران این کمیسیون مواجه شده است. 
عزیزاهلل آریافر می  گوید...                              ادامه صفحه 6

د  ټاکنو کې  تېرو  په  وايي، چې  امنیتي ځواکونه  هېواد  د 

طالبانو ماتې المل شوې، چې د طالبانو په لیکو کې پراخ 

بدل شوي.  یې  قوماندانان  اکرثیت  او  رامنځه  اختالفونه 

هغوی وايي، که چېرې په سږين دويب کې وسله وال بیا 

په افغانستان کې جګړې ته را ستانه يش د دوی له توند او 

سخت ځواب رسه به مخ يش.

امنیتي چارواکیو ویيل ول، چې  له دې وړاندې یوشمېر 

په پاکستان کې دیني مدرسې رخصتې شوي او طالبانو ته 

یې په افغانستان...                                  ادامه صفحه 6

که  کرد  اعالم  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون 
به  را  انتخابات  نتایج  قانونی  زمان  بنیاد  بر  نمی تواند 

کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد. 
شکایت ها  حجم  که  گفته اند  کمیسیون  این  مسووالن 
را  شکایت ها  این  تمامی  نتوانسته اند  آن ها  و  باالست 

بررسی کنند و نیاز به زمان دارند.
انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  باید  قانون،  بربنیاد 
نتایج انتخابات را روز یک شنبه به کمیسیون انتخابات 

تسلیم می  کرد. 
شکایت  های  کمیسیون  سخنگوی  محسنی  نادر 
نتایج  اعالم  تأخیر در  کابل  انتخاباتی روز یکشنبه در 
ابتدایی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و بررسی 
دقیق شکایت ها را از عوامل تاخیر در سپردن این نتایج 

عنوان کرد.
اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز  »دو  گفت:  او 
نتیجۀ ابتدایی را به تاخیر انداخت، هرگاه ما آن دو روز 
را محاسبه کنیم باید ما به تاریخ بیست ثور کار خود 
را ختم می کردیم؛ امروز که احتمالش بعید است، فردا 
هم تاکید ما بر این است که کار ما به اتمام برسد و ما 
بتوانیم ناوقت فردا و یا پس فردا نتایج نهایی خود را به 

کمیسیون مستقل انتخابات روان کنیم. »
از سویی هم سخنگوی این کمیسیون می گوید، حجم 
شکایات و دفاعیه ها بیش از حد بوده و نیاز است تا 
شکایات به دقت بررسی شده و شفافیت و عدالت در 

آن تامین گردد.
همچنان، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت 

که بررسی ها روی شکایات مربوط به شوراهای والیتی 
نیز در والیات آغاز شده اند.

با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است  درحالی  این 

انتقاد از کمیسیون...                        ادامه صفحه 6

عزیزاهلل آریافر:

تصمیم گیـری در خفا 
غیرقانونی است

په ټاکنو کې د طالبانو له ماتې وروسته،

د طالبانو اکرثیت قوماندانان بدل شوي دي

نگرانی وزیر دفاع در جلسۀ شورای امنیت از

ادامۀ حمالت توپخانه یی پاکستان
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انتقاد تنِد کمیسیون شکایات از کمیسیون انتخابات:

پیش داوری دربارۀ رفتن انتخابات به دور دوم نقض صریح قانون است

صفحه 6

اعالم حمایت تیم اعتدال، برابری و سازنده گی از تیم اصالحات و همگرایی

داکتر عبداهلل: سنگینی مسوولیت  مان را درک کنیم



اعالم حمایت رسمی تیم اعتدال، برابری و 
تیم  از  رسول  زلمی  رهبری  به  سازنده گی 
داکتر  رهبری  به  همگرایی  و  اصالحات 
و  وضعیت  زیادی  حد  تا  عبداهلل،  عبداهلل 
مشخص  دوم  دور  در  را  انتخابات  نتیجۀ 
از  پس  رسول  آقای  هرچند  است.  کرده 
گرفتن  با  انتخابات،  مقدماتی  نتایِج  اعالم 
11.5 درصد آرا در کنار داکتر عبداهلل قرار 
رسمِی  پیوستن  گذشته  روز  ولی  گرفت، 
خود را به تیم اصالحات و همگرایی اعالم 
کرد. آقای رسول در سخنرانی خود به این 
مناسبت، دلیل پیوستن به تیم اصالحات و 
همگرایی را به گونۀ مشخص روشن کرد. 
بررسی های  از  پس  که  گفت  رسول  آقای 
انجام شده و گفت وگوهای مستمر با اعضای 
تیم خود، به این نتیجه رسیده است که تیم 
اصالحات و همگرایی به دلیل فراگیر بودن 
آیندۀ  برای  گزینه  بهتر  آن،  همه شمولی  و 
تأکید  او  باشد.  می تواند  افغانستان  سیاسی 
کرد این تیم، به یک قوم و مذهِب خاص 
تعلق ندارد و نماینده گان سراسر افغانستان 
از تمام اقشار و ملیت ها در آن حضور دارند. 
تیم  به  شیرزی  گل آغا  پیوستن  از  پس 
تیم  دومین  این  همگرایی،  و  اصالحات 
انتخاباتی ست که بعد از اعالم نتایج اولیه، به 
تیم اصالحات و همگرایی می پیوندد. حاال 
با توجه به پیوستن این دو نامزد انتخابات 
و  اصالحات  تیم  به  ریاست جمهوری 
همگرایی، می توان گفت که وزن تیم داکتر 
افزایش  به شدت  گذشته  به  نسبت  عبداهلل 
یافته و به یک تیِم واقعًا سراسری، مردمی 
در  است.  شده  تبدیل  افغانستان شمول  و 
از  دوم،  دور  به  انتخابات  رفتن  صورت 

حاال می توان نتیجۀ آن را مشخص کرد. اگر 
برگزار  به گونۀ شفاف و عادالنه  انتخابات 
شود، جای هیچ شبهه یی باقی نمی ماند که 
حکومِت آینده را تیم اصالحات و همگرایی 

در اختیار خواهد داشت. 
معادلۀ قدرت در کشور به شکل فزاینده یی 
که  آن چه  خالف  و  است  تغییر  حال  در 
ریاست جمهوری  ارگ  در  تمامیت خواهان 
افغانستان  مردم  می کنند،  فکر  آن  سِر  بر 
و  قومیت  انحصار  از  را  انتخابات  این بار 
تمامیت خواهان  کرده اند.  بیرون  مذهب 
در  نفاق افکنی  عامل  مهم ترین  که  ارگ  در 
کشور می توانند باشند، با برآوردهای اشتباه  
و ایجاد توهم در میان مردم، تالش داشتند 
به  مذهبی  و  قومی  برگ های  از  بازهم  که 

سود خود استفاده کنند. 
و  انتخابات  برگزاری  از  پیش  کرزی  آقای 
پس از آن، تالش های فراوانی را در جهت 
مدیریِت انتخابات و ایجاد فضای مغشوش 
با  که  تالش هایی  داد؛  انجام  آن  به  نسبت 

وجود استفاده از قدرت و فشار نتوانست به 
ثمر برسد و به شکست و منزوی شدِن تیم 

ارگ منجر شد.
این بار در تمام صحنه ها بازی  آقای کرزی 
قومی  نشانِی  از  که  او  است.  باخته  را 
بیندازد،  تفرقه  انتخابات  در  می خواست 
در  اعراب  از  محلی  دیگر  که  داد  نشان 
باشد.  داشته  نمی تواند  کشور  سیاست های 
مردم افغانستان این بار کارت های بازِی آقای 
مشتش  و  بودند  خوانده  قبل  از  را  کرزی 
اینک  این  که  او  بود.  شده  باز  ملت  برای 
به  و  مانده  در  ریاست جمهوری  ارگ  در 
بن بست رسیده، به کشوری نگاه می کند که 
خالف انتظار او، به ملتی واحد و یک پارچه 
پای  به  آگاهی و شناخت  با  تبدیل شده و 

صندوق های رای می رود. 
تحمل  مردم  که  را  آن چه  نیز  حاال  همین 
در  ارگ  تیِم  بازی های  از  ناشی  می کنند، 
شدن  جنجالی  است.  انتخابات  با  رابطه 
ارگ  به جز  دیگری  عامل  هیچ  انتخابات، 
باشد.  داشته  نمی تواند  ریاست جمهوری 
و  برگزاری  روند  در  اگر  انتخابات،  نتیجۀ 
شمارش آرا دست کاری  صورت نمی گرفت، 
بدون کمترین تردیدی مشخص بود. مردم 
دور  همان  در  را  خود  تصمیِم  افغانستان 
دریغ  با  ولی  بودند،  گرفته  انتخابات  اوِل 
که تمامیت خواهان چیزی را به نام تصمیِم 

مردم به رسمیت نمی شناسند. 
بیستم  سدۀ  سیاسِی  اندیشمند  آرانت  هانا 
را  فکرِی خود  از حیات  بزرگی  بخش  که 
بر سر حاکمیت های  در تحقیق و پژوهش 
کتاب  در  است،  کرده  وقف  توتالیتری 
که  می نویسد  »توتالیتاریسم«  خود  معروف 

رهبران توتالیتر به محض این که در آستانۀ 
از دست دادن قدرِت سیاسی قرار می گیرند، 
تبدیل  پشتیبان  و  حامی  بدون  افرادی  به 
است  این  توتالیتر  افراد  ویژه گی  می شوند. 
که تمام قدرت جادویِی نفوذ و سیطرۀشان، 
خیالی و به دور از واقعیت است. آن ها به 
اشکال مختلف همواره در پی فریب اذهان 
می توانند  طریق  این  از  و  هستند  عمومی 

خودفریبِی خود را توجیه کنند. 
رهبران  ویژه گی های  که  نیز  کرزی  آقای 
توتالیتر را به ارث برده، در طول سال های 
از  مختلف  شکل های  به  خود  زمام داری 
لباس پوشیدن تا سخنرانی های عوام گرایانه 
و سطحی، تالش کرد که خود را یک رهبر 
واقعی نشان دهد. استالین و هتیلر نیز چنین 
استالین  می گویند  داشتند.  ویژه گی هایی 
هرگز به دیدار همتایاِن خود نمی رفت مگر 
باشند.  وارد سالون شده  او  از  پیش  این که 
زیرا او نمی خواست انتظار کسی را بکشد و 

در مقابلش به پا برخیزد. 

شاید برخی ها ُخرده بگیرند که چه شباهتی 
میاِن استالین و هتیلر با آقای کرزی می توان 
یافت. فکر می کنم پاسِخ این پرسش بسیار 
به  افراد  این  تشابِه  وجه  تنها  باشد،  ساده 

یک دیگر، تمایل به انحصار قدرت است. 
تشنۀ  میزان  یک  به  تمامیت خواهان  همۀ 
به  رسیدن  برای  افراد  این  استند.  قدرت 
را  خود  به  منحصر  وسایل  هدفی،  چنین 
تمسک  وسیله،  مهم ترین  و  می کنند  ایجاد 
را  نژادپرستی  هتیلر  است.  قبیله  و  قوم  به 
ترویج می کرد و استالین دم از جهاِن بدون 
طبقه می زد. رجحان دادن به قوم و تبار، از 
ویژه گی های مهِم افراد تمامیت خواه است. 

وارد  پایگاه  همین  از  نیز  کرزی  آقای 
که  شعارهایی  برخالف  و  شد  سیاست 
خود و اطرافیانش سر می دهند، قدرت را با 
همین حربه در اختیار گرفت. اما انتخاباِت 
93 نشان داد که با این حربه دیگر نمی توان 

در میدان سیاست باقی ماند.
تجربۀ  نوید  همگرایی،  و  اصالحات  تیم 
افغانستانی متحد و منسجم است؛ افغانستانی 
ملی  منافع  به  و  شده اند  ملت  آن  مردمِ  که 
و  رسول  زلمی  گرفتن  قرار  می کنند.  فکر 
و  اصالحات  تیم  کنار  در  شیرزی  گل آغا 
در  ملی  وحدِت  نشانۀ  بهترین  همگرایی، 

افغانستان می تواند باشد. 
که  نمی آید  باورش  می گفت  برایم  دوستی 
افغانستان این گونه با برگزاری یک انتخابات، 
گذاشته  نمایش  به  خود  از  دیگری  چهرۀ 
محاسبه هایش  که  فراقومی  چهره یی  است؛ 

بر عقالنیت استوار است.
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از  جلوگیری  و  شیشه سیاه  موترهای  پاک کارِی  کمپاین  
اقدام های  از  یکی  غیرمسوول،  مسلِح  افراد  گشت وگذار 
شایسته یی ست که این روزها نیروهای امنیتی به خصوص 

پولیِس کشور روی دست گرفته اند. 
از سه روز به این سو، نیروهای پولیس، پولیِس خاص و 
دیگر نیروهای امنیتی، در چهارراه ها و خیابان های شهر 
وسایط  شیشه های  از  را  سیاه  فلم های  تا  شده اند  بسیج 

پاک کنند.
افراد  تمام  موترهای  که  است  قرار  برنامه،  این  بنیـاد  بر 

دولتی و زورمندان، از فلِم سیاه پاک شود. 
بدون شک، این اقدام با مشکالتی نیز مواجه است. مردم 
به خصوص  افراد،  همۀ  بر  برنامه،  این  که  دارند  انتظار 
مقام های دولتی تطبیق شود و هیچ استثنایی در این زمینه 
وجود نداشته باشد. اما دیده شود که پولیس چه گونه به 

مسوولیتش عمل می کند.
این  در  آن  با  می تواند  پولیس  که  مشکالتی  از  یکی 
شماری  ندادِن  تن  و  زورگویی  شود،  مواجه  کمپاین 
این  است.  نیک  اقدامِ  این  به  دولتی  بلندرتبۀ  افراد  از 
شیشۀ  از  سیاه  فلم های  که  نمی گذارند  به آسانی  مقام ها 
موترهای شان زدوده شود. اما پولیس مکلفیت دارد که در 

برابر این افراد جدی و قانونی عمل کند.
رفتارها  برخی  فرصت هایی،  چنین  در  دیگر،  سوی  از 
ناخواسته  که  می زند  سر  پولیس  افراد  از  برخی  از 
بگیرد.  شکل  واکنش هایی  آن ها  برابِر  در  می شود  سبب 
هرچند همۀ مردم باید قدرداِن زحماِت نیروهای امنیتی 
برنامه های  برابر  در  و  باشند  کشور  پولیِس  به خصوص 
قانونِی آنان همکار و همیار؛ اما ایجاب می کند که افراد 
پولیس هم متوجه اقدامات و برخوردهای خودشان باشند 
تا بیهوده و خالف قانون، کسی را مورد آزار قرار ندهند.
و  خارجی  نیروهای  موترهای  دیگر،  طرف  از 
و  راهنمایی  قوانین  از  این که  تنها  نه  سفارت خانه ها، 
راننده گی سرپیچی می کنند، بلکه از دادِن هرگونه اجازه 
نیز  پولیس  مأموران  توسط  موترهای شان  بازرسِی  برای 
خودداری می ورزند. در حالی که باید همکاری های الزم 
را با پولیس داشته باشند و اجازه دهند که وسایط آنان 
خارجِی  نیروهای  گیرد.  قرار  پولیس  بازرسی  مورد  نیز 
سیاسی و نظامی در افغانستان نیز مکلف اند که به قوانیِن 
افغانستان احترام بگذارند و این امر هیچ منافاتی با حقوق 

و امتیازهای آن ها در کشور میزبان ندارد.
به خصوص  افغانستان  مردم  که  هراس هایی  از  یکی 
باشنده گاِن شهر کابل از ناحیۀ موترهای شیشه سیاه دارند 
این است که همواره دشمناِن کشور به خصوص طالبان از 
موترهای شیشه سیاهِ لوکس برای انتقال دسته های مخرب 
از  بسیاری  و  هم چنین  کرده اند  استفاده  انتحاری شان  و 
کسانی که دست به جنایت های سازمان یافته می زنند نیز 
این  می کنند.  استفاده  وسایط شان  در  سیاه  شیشه های  از 
وضع حتا سبب شده که آن شخصیت های شریفی هم که 
نیز زیر شک  موترهای شان دارای شیشه های سیاه است 

و پرسش قرار گیرند و به اعتبارشان صدمه وارد شود. 
بنابراین، راه اندزای کمپاین پاک کارِی شیشه های وسایط 
استقبال  از آن  باید  نیک که  فلم های سیاه، گامی ست  از 
سربازاِن  و  مسوولین  با  مهم،  امر  این  اجرای  در  و  کرد 
انتحار،  از  که   کسانی  همۀ  مسلمًا  شد.  یک جا  پولیس 
به مدد  افغانستان  اختطاف و ستمی  که دشمناِن  انفجار، 
داشتن موترهای شیشه سیاه بر مردم روا می دارند به تنگ 
آمده اند، این کار پولیس را به فال نیک گرفته و به این 
باور اند که این کار در کاهِش میزان جرایم، بسیار اثرگذار 

تمام خواهد شد.
اما این همه زمانی ممکن است که یک هفته بعد، دیگر 
و  دولتی  مقاماِت  شیشه سیاهِ  موترهای  رفت وآمِد  شاهد 
خیابان های  در  سرمایه ها  صاحباِن  و  سیاسی  زورگویاِن 
هیچ  کمپاین ها  این  صورت،  این  غیر  در  نباشیم.  شهر 

اعتباری نزد مردم افغانستان نخواهد داشت!

کمپایِن شیشه پاکی

 و مسـوولیِت پـولیس
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بشار اسـد چگونه ابتکار جنـگ را
 به دست گرفته است؟

تقریبا  سوریه  رئیس جمهوری  سرنگونی  پیش  سال  دو 
اجتناب ناپذیر به نظر می رسید و علی رغم مقاومت دولت، 
شورش های  و  خیابانی  اعتراضات  به  همچنان  مخالفان 
خود ادامه می دادند و حتی کار به جایی کشید که انفجار 

یک بمب در یک نشست امنیتی سطح باال باعث شد 
تعدادی از مقامات ارشد دولت سوریه کشته شوند.

رهبران کشورهای غربی پیش بینی می کردند که اسد 
از قدرت برکنار خواهد شد و تقریبا  طی چند ماه 
هیچ کسی فکر نمی کرد که او بتواند سمت خود را 
حفظ کند. اکنون بشار اسد در حال آماده سازی خود 
برای رقابت های انتخاباتی است و می تواند 7 سال 

دیگر رئیس جمهور سوریه بماند.
در این جا نگاهی می اندازیم به نحوه مدیریت جنگ 

با مخالفان و تروریست های خارجی توسط اسد:
اتحاد ارتش سوریه

نیروهای  سوریه،  درگیری های  آغاز  در  چند  هر 
ارتش سوریه  اما  پیوستند  مخالفان  به صف  زیادی 
همچنان یک نیروی قدرتمند باقی ماند. با گذشت 
آثاری  هیچ  هنوز  داخلی  درگیری های  از  سال  سه 
از عقب نشینی یا شکست در چرخه داخلی اسد و 
نمی خورد و  به چشم  نظامیش  فرماندهان  همچنین 
همه متحد هستند. عالوه بر این بشار اسد با تشکیل 
نیروهای دفاع ملی  به  نظامی موسوم  نیروهای شبه 
تقویت  را  خود  نظامی  توان  سوریه،  اقلیت های  از 

کرده است.
ورود حزب اهلل به درگیری

به   2013 سال  میانه های  از  لبنان  اهلل  حزب 
که  شد  باعث  اقدام  این  شد.  وارد  سوریه  درگیری های 
هزاران چریک و نیروی متخصص لبنانی به اسد در حفظ 
در  کشور  این  راهبردی  روستاهای  و  شهرها  و  دمشق 

مجاورت لبنان کمک کنند.
جنگ نابرابر

را  آن  هواپیماهای  خطری  اینکه  بدون  سوریه  دولت 
و  اپوزیسیون  کنترل  تحت  که  نواحی  به  کند  تهدید 
اپوزیسیون  چند  هر  می کند.  حمله  تروریست هاست 
تسلیحات  دریافت  خواستار  که  است  سال  دو  از  بیش 
توانایی سرنگونی  تا  از جامعه جهانی است  ضد هوایی 
نگرانی  اما  آورد  به دست  را  دولت سوریه  هواپیماهای 
در  افراطیون  دست  به  تسلیحاتی  چنین  اینکه  از  غرب 

سوریه برسد باعث شده است که از این اقدام خودداری 
کند. توانایی سوریه در به کارگیری نیروی هوایی قدرت 
ارتش را در مقابله با نیروهای مخالف به مراتب افزایش 

داده است.

توافق برای امحای تسلیحات شیمیایی
اگست 2013  در  کلیدی سوریه  متحد  عنوان  به  روسیه 
به  آمریکا  احتمالی  موشکی  حمله  از  جلوگیری  برای 
سوریه پیشنهاد داد تا دمشق تسلیحات شیمیایی خود را 
امر در  این  به جامعه جهانی تحویل دهد.  نابودی  برای 
دمشق  حومه  در  شیمیایی  حمله  یک  که  داد  رخ  حالی 

صورت گرفت و صدها تن نیز کشته شدند.
انفعال و عدم واکنش باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا 
واشنگتن  قرمز  خط  را  تسلیحاتی  چنین  از  استفاده  که 
خوانده بود، خشم اپوزیسیون سوریه را برانگیخت و از 

سوی دیگر باعث شد وجهه بشار اسد تقویت شود.
جنگ افراطیون با میانه روها

ارتش آزاد سوریه به عنوان جناحی که از بین شورشیان 
این کشور مورد حمایت غرب است با ورود جناح های 
افراطی مرتبط با القاعده به صحنه درگیری های سوریه با 
مشکالت زیادی مواجه شد. این دو گروه پس از مدتی 
با یکدیگر درگیر شده و جنگ آن ها تاکنون به مرگ 

هزاران نفر از دو طرف منجر شده است.
عالوه بر این پس از اینکه گروه های تروریستی یک 
آزاد سوریه گرفتند،  ارتش  از  محموله تسلیحاتی را 
از  آن ها  به  را  خود  اعتماد  نیز  متحدانش  و  آمریکا 
به  نظامی  تسلیحات  اعطای  روند  و  دادند  دست 

مخالفان اسد را متوقف کردند.

محاصره و مصالحه
شهر  قدیمی  بخش  از  شورشی  صدها  خروج 
از  اسد  دولت  به  شده  محقق  تازگی  به  که  حمص 
مرکز  از  تا  می دهد  را  توانایی  این  جغرافیایی  نظر 
سوریه حمالتی علیه نواحی تحت کنترل شورشی ها 
در شمال صورت دهد. این توافق آتش بس یکی از 
را  مخالفان  با  مقابله  در  سوریه  دولت  تکنیک های 
برجسته می کند و آن تکنیک محاصره و مذاکره است.
به  شورشیان  که  می شوند  باعث  توافق هایی  چنین 
به  را  ارتش سوریه، اسلحه های خود  دلیل محاصره 
نیروهای دولتی تحویل داده و ناحیه تحت کنترلشان 
را ترک کنند. این موضوع همچنین نشان می دهد که 
دولت سوریه به دنبال انجام فعالیت هایی برای ایجاد 

صلح در این کشور نیز هست.
حامیان شورشیان

سر  بر  که  مدت هاست  سوریه  شورشیان  عرب  حامیان 
میزان و نوع کمک خود به شورشیان این کشور اختالف 
دارند. دلیل اصلی اختالف مشهود بین کشورهای عربی، 
متحدانش،  بین عربستان و قطر است. عربستان و  تنش  
افراطی  نظامیان  شبه  برای  تسلیحات  ارسال  به  را  قطر 
با جناح میانه روتر شورشیان هستند،  که در حال مبارزه 

متهم می کنند.
و  توانایی دمشق  کنار  در  این مسائلی که ذکر شد  همه 
از سه  پس  باعث شده  بحران  مدیریت  در  همپیمانانش 
سال از آغاز جنگ داخلی در سوریه، اسد خود را برای 
انتخابات ریاست جمهوری آماده کند و به آینده کشورش 

کامال امیدوار باشد.

تقالی طالبان پاکستان 
برای حفظ وحدت

سیسی: 
مـردم برای نـجات مصـر مرا فراخـواندند

مادورو تحریم های بیشتر امریکا
 علیه ونزوئال را »احمقانه« خواند

عبدالفتاح سیسی اظهار کرد که مردم مصر برای نجات 
کشورشان در 30 جون گذشته وی را فراخواندند و 

تنها مشغله وی کشورش است.
وزیر  سیسی،  عبدالفتاح  العربیه،  شبکه  گزارش  به 
دفاع سابق مصر و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
این کشور در نشستی با صاحبان مشاغل استان های 
آن  دلیل  این  به  من  داشت:  عنوان  مصر  مختلف 
کشور  این  آینده  به  نسبت  که  پذیرفتم  را  مأموریت 
که از سال های مدید مشکالت و بحران های آن بدون 

هیچ راه حلی تلنبار شده است، هراس داشتم.
وی با بیان اینکه علت مشکالت و بحران های مصر 
عدم وجود یک دیدگاه استراتژیک و اندیشه مبتنی بر 
ساختار علمی است، گفت: تا زمانی که ارتش مصر 
خوبی  اوضاع  در  نیز  مصر  باشد  خوبی  شرایط  در 
به سر می برد. نیروهای مسلح برای حمایت از مردم 

مصر و برقراری امنیت مرزهایشان تالش می کنند.
وی خطاب به تمام مردم مصر گفت: من از خدا به 
خاطر شما هراس دارم و برای سازندگی مصر با تمام 

توانم کار می کنم.
صادقانه،  اراده  کرد:  تصریح  مصر  سابق  دفاع  وزیر 
اخالص و درک درست از مسائل مصر تنها راه برای 
چالش های  با  مقابله  و  کشور  این  مشکالت  حل 

موجود است.
هم  چقدر  هر  شخصی  هر  گفت:  ادامه  در  سیسی 
توانایی و کفایت داشته باشد اما نمی تواند به تنهایی 
مشکالت مصر را حل و فصل کند. در صورتی که 
مصری ها یکپارچه نباشند و در یک جبهه قرار نگیرند 

ما به چیزی دست نخواهیم یافت.

هیچ   گفت:  مصر  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
مصری ها  آرمان های  و  آرزوها  تا  نیست  قادر  کس 
هیچ کس  و  کند  مصادره  بهتر  آینده  داشتن  برای  را 
اینکه  یا  سازد  مجبور  کاری  به  را  آن ها  نمی تواند 
اندیشه یا اقدامی را به زور بر آن ها تحمیل کند، چرا 
که مردمی که دست به دو انقالب بزرگ زده و جهان 
یا  گرفت  نادیده  را  آن   نمی توان  کرده اند  مبهوت  را 

آینده اش را به بازی گرفت.
از  یک  هر  داشت:  عنوان  مصر  سابق  دفاع  وزیر 
شهرواندان مصری باید دقت کند که رای خود را در 
انتخابات ریاست جمهوری به چه کسی بدهند چرا 
که برگه انتخاباتی که ما آن را در صندوق های رای 
تعیین  را  ما  آینده  کنونی و  انداخت شرایط  خواهیم 

خواهد کرد.

رهبر طالبان پاکستان در جدیدترین تالش خود برای حفظ و کنترل 
شورشیان چند دسته، دستور خلع یک فرمانده ارشد را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، موالنا فضل اهلل، رهبر طالبان پاکستان 
پس از ماه ها مبارزات خونین در بین قبیله محسود که بیشترین تعداد 
مبارزان طالبان پاکستان را تامین می کند، قصد دارد تا خان سجنا سعید 

را خلع قدرت کند.
او مخالفت  با دستور  برای فضل اهلل وجود دارد که سعید  این خطر 
کرده و به مبارزه با وی بپردازد. سعید در تالش است تا کنترل قبیله 

محسود را به دست بگیرد.
کشور  این  دولت  تالش های  پاکستان  طالبان  در  جنایی  اختالفات 
برای پایان دادن به شورش از طریق مذاکرات را پیچیده کرده است 
نیز  بعضی  و  بوده  موافق  مذاکرات  با  فرماندهان  این  از  برخی  زیرا 
مخالف هستند. به گفته فرمانده طالبان، این اقدام آزمایشی برای موالنا 

فضل اهلل و شورای او خواهد بود.
فضل اهلل تاکنون بارها از دسته های مختلف محسود خواسته است تا 
دست از مبارزه با یکدیگر بردارند. فضل اهلل که به دستور برای قتل 
مالله یوسف زی، فعال حقوق بشر معروف است، اولین رهبر طالبان 

پاکستان بوده که از قبیله محسود نیست.
به گفته یکی از مقامات ارشد طالبان، فضل اهلل اکنون باید کنترل خود 
را در طالبان نشان دهد. طبق اظهارات این منبع طالبان، فضل اهلل برای 
عمر  خالد  نام  به  تاثیرگذار  افراطی  فرمانده  یک  سعید  جایگزینی 

خراسانی را در نظر دارد.
خراسانی که با مذاکرات صلح با دولت پاکستان مخالف است، پیشتر 
دستور گردن زدن 23 گروگان شبه نظامیان دولت را صادر کرده بود.

اعمال  برای  امریکا  درخواست های  به  ونزوئال  جمهوری   رییس 
تحریم علیه دولتش با عصبانیت و خشم واکنش نشان داده و آن ها 

را »احمقانه« دانست.
امریکا  قانون گذاران  از  تعدادی  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
خواستار تحریم مقام های ونزوئالیی یا گسترش اقدامات تنبیهی علیه 
اقتصاد ونزوئال شده اند اما دولت باراک اوباما، رییس جمهوری گفت: 
کاراکاس  در  سیاسی  سازش  دورنماهای  به  است  ممکن  اقدام  این 

لطمه وارد کند.
اعتراضات ضد دولتی در ونزوئال از فوریه سال جاری میالدی منجر 

به ناآرامی هایی شده که 42 تن در آن کشته شدند.
دیگر  تن   3000 و  زخمی  نیز  تن   800 حدود  ناآرامی ها  این  در 
بازداشت شدند که 400 تن از آن ها همچنان در زندان به سر می برند.
 نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزوئال گفت: حاال آن ها با این 
ایده احمقانه گرد هم جمع شدند که ما را تحریم کنند. واکنش بسیار 
در  امپریالیست  سرامدان  احمقانه  اقدامات  این  انتظار  در  شدیدی 
امریکای شمالی است. آن ها می توانند به تهدیدها و حماقت های خود 

ادامه دهند.
در  دانشجویی  اعتراضی  کمپ  چهار  برچیدن  گذشته  روز  چند   در 
سراسر  در  تنش ها  احیای  باعث  جوان   243 بازداشت  و  کاراکاس 
به  دست  شنبه  روز  حامیانشان  و  دانشجویان  است.  شده  ونزوئال 

راهپیمایی زدند.
 میگوئل بارتو، یک مدیر که موانع اعتراضی را در کاراکاس مستقر 
می کند، گفت: این اعتراضات تا زمانی که آزادی، دموکراسی و تمامی 
نیز  متوقف  و  شود  متوقف  نباید  نشود،  پدیدار  ونزوئال  در  ارضی 

نمی شود.

                                                                                                                                             خبرگزاری آسوشتيد پرس

پارلمانی  انتخابات  در  حزبش  پیروزی  زوما،  جاکوب 
آفریقای جنوبی را به نلسون ماندال تقدیم کرد.

رییس  زوما،  جاکوب  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری آفریقای جنوبی در سخنان خود پس از اعالم 
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و اعالم پیروزی حزبش 
این  فقید  ماندال، رهبر  نلسون  به  اشاره  با  انتخابات  در 
کشور گفت: ما پیروزی خود را به ماندال تقدیم می کنیم.
در  سی(  ان  )ای  زوما،  آفریقای  ملی  کنگره  حزب 
انتخابات  در  را  آراء  از  درصد   62 پارلمانی  انتخابات 
که  شد  متعهد  زوما  راستا،  همین  در  کرد  خود  آن  از 
اصالحات اقتصادی انجام داده و رشد را در این راستا 

ادامه می دهد.
حزب زوما با کسب این درصد آرا 249 کرسی پارلمان 
که  است  حالی  در  این  آورد.  دست  به  را  کشور  این 
رقیب اصلی آن یعنی اتحاد دموکراتیک تنها 89 کرسی 

را کسب کرد.
در  اعتراضاتی  انتخابات،  نتیجه  از مشخص شدن  پس 
حومه ژوهانسبورگ شکل گرفت که با دخالت ارتش و 

دستگیری 59 تن از معترضان پایان یافت.
کارگران  از  بسیاری  گزارش ها  براساس  این  بر  عالوه 
هفته   15 از  پس  جنوبی  آفریقای  پالتین  معدن های 

اعتصاب سرکارهای خود بازگشتند.

زوما پیروزی انتخاباتی اش را 
به نلسون ماندال تقدیم کرد



فریبا مویدنيا
مدیریت مقاومت در برابر تغییر

تعارِض  مدیریت  همانند  تغییر  برابر  در  مقاومت  مدیریت 
در  این که  جای  به  مدیران  حالت  این  در  است.  سازمانی 
صدد حذف و یا غلبه بر مقاومت برآیند، باید آن را به عنوان 
وسیله یی برای بررسی مجدد قابلیت تغییرات پیشنهادی تلقی 
کنند. اگر مقاومت در برابر تغییر، مدیران را وادار به برقراری 
ارتباط بیشتر با کارکنان، ارزیابی مجدد تصمیمات مربوط به 
تغییر و جست وجو برای پیدا کردن راه های جدید رسیدن به 
هدف سازد، آن گاه سازنده خواهد بود. دربارۀ اهمیت نقش 
مدیران در هدایت فراگرد تغییرات، سافیکیز )فیلسوف نامدار 
چاقویی  »تغییر،  است:  گفته  مسیح(  میالد  از  قبل  سال   400
برنده و تیغی دو دم است که هرگز نمی توان از آن گریخت، 
اما باید این عامل تحول بخش را به دست جراحان کارکشته و 
توان مند و آگاه سپرد تا با استفاده از آن، در فرصتهای مناسب 
به درمانگری سودمند بپردازند.« )سادلر،1380،ص ب مقدمه(
اما به عقیدۀ »دیوید نادلر« مشکالت عمدۀ مدیریت تغییر را 

می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارت اند از:
این چهار  مقاومت، قدرت، کنترل و تجدیدنظر در وظایف. 
ایجاد  تغییر  که  هستند  مرتبط  یک دیگر  با  گونه یی  به  عامل 
شده در هر کدام از آن ها، بر سایر عوامل تاثیر می گذارد که به 
شرح مختصر هر یک از این عوامل پرداخته می شود. )مورهد/

گریفین،1380،ص556(
مقاومت:

مقاومت کارکنان، یکی از عوامل اصلی در برابر اقدام به تغییر 
این  تقویت  در  اصلی  عوامل  از  یکی  و  می باشد  در سازمان 
نتیجۀ سال ها  مقاومت نیز، فرهنگ سازمانی است که معموالً 

انجام کار به شیوۀ معینی می باشد.
قدرت:

 در فرایند تغییر، مرحلۀ انتقال که در طی آن ساختار قدیمی از 
بین می رود و ساختار جدیدی جایگزین می شود، مملو از عدم 
اطمینان است، طبیعی است که در این شرایط کارکنان نسبت 

به جایگاه خود در نظام جدید حساس باشند و با استفاده از قدرت یا شرکت در 
بدیهی است  تاثیر قرار دهند.  آیندۀ خود را تحت  فعالیت های سیاسی، وضعیت 
این گونه رفتارهای کارکنان ممکن است برای موقعیت فعلی آن ها و یا برای تغییری 

که توسط مدیریت طرح ریزی شده است، مناسب باشد یا نباشد.
کنترل:

تعطیل شدن و سیستم جدید   ممکن است هنگامی که سیستم قدیمی در حال 
موجود  وسایل  آن،  همراه  اطمینان های  عدم  و  تغییر  است،  حال شکل گیری  در 
پرورش اطالعات و حفظ کنترل مانند سیستم ارتباطات ، سیستم ارزیابی عملکرد، 
ساختارهای پاداش و سایر فرایندهای سازمانی را از اهمیت و تناسب و اثربخشی 

بیاندازد.
تجدید نظر در وظایف: بدیهی است که در فرایند ایجاد تغییرات سازمانی، به علت 
می گیرند.  قرار  تاثیر  تحت  نیز  مشاغل  سیستم،  اجزای  تمامی  بین  تعامل  وجود 
آن  بر  و عالوه  ایجاد شده  تغییر  با  متناسب  بایستی شغل های جدیدی  بنابراین، 
وظیفۀ کارکنان و چه گونه گی ارتباط آن ها با شغل های جدید تعیین شود. بدیهی 
است که اگر در فراگرد تغییر و به سازی سازمان، به مسالۀ تغییر و تعریف مجدد 
وظایف شغلی توجه نشود، تغییرات، اثر مورد نظر و مطلوب را سراسر سازمان 

نخواهد داشت.
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سر  بر  علمی  بحث های  سال ها  این  در 
اجتماعی  سرمایه داری  سیستم  پذیرفتِن 
است، یعنی سرمایه داری یی که با پذیرش 
سیستم بازار، معتقد به لزوم کنترل دولت 
سیستم  این  بر  مردم  نمایندۀ  عنوان  به 
است. دولت این جا نه به عنوان کنش گر 
منافع  حافظ  عنوان  به  بلکه  اقتصادی، 
در ضابطه ها  بداند  الزم  که  جایی  مردم، 
در  فعالیت  هم چنین  و  می کند  دخالت 
امور غیر سودآور را برعهده می گیرد. مثل 
حمل ونقل، آموزش و بهداشت که هیچ گاه 
سودآور نبوده اند و واگذاری این حوزه ها 
به بخش خصوصی، آن جا که اتفاق افتاد 
انسانی  فجایع  موجب  بریتانیا(  در  )مثاًل 
مورد،  این  در  مثال  شد. شاید گویاترین 
کشوری  است؛  امریکا  بهداشتی  سیستم 
که در آن بیش از پنجاه میلیون نفر فاقد 
برای  نیز  مابقی  و  هستند  بیمه  پوشش 
باید  خود  بهداشتی  هزینه های  دریافت 
با سیستم های خصوصی  دایمًا در جنگ 
تا  می کنند  کاری  هر  که  باشند  بیمه 
بگیرد  انجام  آن ها  به  پرداخت  کم ترین 
و می دانیم که باراک اوباما رییس جمهور 
امریکا قول داده است که اصالح و تغییر 
قرار  خود  کار  محور  در  را  سیستم  این 
آزاد  کاماًل  اقتصاد  نظام  پیاده شدن  دهد. 
در سیستم بهداشتی امریکا، این کشور را 
در بحرانی فرو برد که سال ها زمان برای 

خروج از آن مورد نیاز است.
اواخر  همین  تا  اساسی  مناقشۀ  بنابراین 
سرمایه داری  سیستم  میان  جهان،  در 
بی ضابطه و سیستم سرمایه داری اجتماعی 
مناقشه،  این  در  اواخر،  این  در  اما  بود. 
داده های جدیدی وارد شده اند و یا بهتر 
است بگوییم گروهی از داده ها که کم تر 
تحمیل  را  خود  می شد،  توجه  آن ها  به 
استداللی  صورت بندی های  کرده اند. 

دربارۀ بحران به این ترتیب تغییر کرده اند. 
هم  امریکا  انتخابات  با  جدید  روند  این 
در  بحران  است.  کرده  پیدا  پیوند  کاماًل 
شد.  جدی  بسیار  انتخابات  با  امریکا 
امریکا،  جمهوری خواه  حزب  کاندیدای 
بر  بارها  خود  انتخاباتی  مبارزۀ  طول  در 
عرصۀ  در  ضابطه زدایی  سیاست های 
نظر  به ناگاه  اما  بود،  کرده  تأکید  اقتصاد 
دخالت  به  معتقد  و  کرد  را عوض  خود 
نیکال  شد.  اقتصادی  امور  در  دولت 
سارکوزی، نمایندۀ جناح تندروی راست 
فرانسه، در یک تریبون رسمی اعالم کرد 
که دورۀ سیاست »آزاد اقتصادی« به اتمام 
واضح تر  این  از  واقع  در  است.  رسیده 
نولیبرالی  نظریۀ  شکست  به  نمی توان 
که  است  این  مشکل  اما  کرد.  اذعان 
امروز برای بیان پایان »اقتصاد آزاد« شاید 
کمی دیر شده باشد. کل سیستم جهان با 
بحرانی روبه رو شده که نمی تواند آن را 

مدیریت کند.
مجلۀ   2008 دسمبر   22 آمار  بر  بنا 
نیاز برای  نیوزویک، حجم سرمایۀ مورد 
خروج از بحران، چهار هزار میلیارد دالر 
ناخالص  تولید  کل  درصد   7 برابر  یعنی 
بحران  این  هزینۀ  است.  جهان  داخلی 
از هزینۀ جنگ  بنا بر این گزارش، بیش 
و  دالر(  میلیار  هزار   6/3( دوم  جهانی 
عراق  جنگ  هزینۀ  برابر  ده  به  نزدیک 
آرزو  و  امید  تنها یک  این  تازه  و  است. 
است که به پاسخ گویی اقدامات اقتصادی 

در برابر این بحران پاسخ دهد.
می توان  دیگر  منطقی  در  وصف،  این  با 
این ادعا را مطرح کرد که هر چند بروز 
را  همه چیز  که  جهانی  در  بحران  نهایی 
جز  دیگری  راه  و  کرده  تبدیل  کاال  به 
نگذاشته  باقی  اقتصادی  بروز  اشکال 
است، طبعًا اقتصادی است اما این بحران 
بیشتر یک بحران سیاسی ـ  نهایتًا  ذاتًا و 
اقتصادی  بحران  یک  تا  است  اجتماعی 

ادواری  اقتصادی  بحران های  مدل  روی 
شروع  این  و   .1930 دهۀ  بحران  نظیر 
در  است.  بحران  این  مورد  در  ما  بحث 
سر  بر  کاماًل  دیگر  بحث  امروز  واقع 
نبودن  یا سرمایه داری  بودن  سرمایه داری 
سیستم های  سرمایه داری  نوع  حتا  یا 
امروز جهانی نیست، بلکه به کل روندی 
سال های  طول  در  جهان  که  برمی گردد 
بعد از جنگ جهانی دوم طی کرده است. 
و حتا می توان از این نیز عقب تر رفت و 
به قرن نوزده و انقالب صنعتی بازگشت 
انقالب های سیاسی و روی  با  که همراه 
قدرتمند  و  مدرن  دولت های  آمدن  کار 
»گسترش  به  موسوم  فرایند  توانست 
و  جهان  اشغال  عماًل  یعنی  امپریالیستی« 
ساختن  و  آن  به  اروپایی  الگوی  تحمیل 
در  اجرا  به  را  الگو  این  اساس  بر  جهان 
آورد. این مرحلۀ اول جهانی شدن بود که 
نظام های اروپایی را به همۀ جهان تعمیم 
داد بدون این که اکثر مردمان جهان برای 
این کار آماده گی داشته باشند. در بسیاری 
و  اجبار  و  زور  با  کار  این  کشورها  از 
برای  شد.  انجام  گسترده  خشونت های 
هیچ گاه  این که  با  سیاه  افریقای  در  مثال 
اجبار  به  نداشت،  وجود  دولت  تجربۀ 
بسیاری  موارد  در  آمد؛  وجود  به  دولت 
بودند.  صوری  بسیار  دولت ها  این  نیز 
دیگر  امروزه  استعماری  فرایند  خشونت 
یک فرضیه نیست، چرا که اسناد استعمار 
در حال انتشار است. امروزه همه می دانند 
که استعمار فرایندی به شدت خشونت بار 
روبه رو  زیادی  مقاومت های  با  که  بوده 
وسایل  همۀ  با  را  مقاومت ها  این  و  شد 
دموکراتیک ترین  غیر  اغلب  و  ممکن 

وسایل درهم شکست.
به  که  دولت هایی  نیز  دلیل  همین  به 
این گونه در جهان سوم به وجود آمدند، 
دولت های »ملی« )جز در ظاهر شکل و 
ملغمه یی  بلکه  نبودند،  کلی شان(  شمایل 
و  دیکتاتوری  پادشاهی،  سیستم های  از 
که  دولت هایی  بودند.  جدید  نظام های 
آن ها،  توصیف  برای  واژه  بهترین  شاید 
یعنی  است.  »دزدساالرانه«  سیستم های 
نتیجۀ  این  دزدان.  دست  به  حکومت 
استعمار  سال  دوصد  از  بیش  سیاسی 
نیز  فرایند  این  فناورانۀ  نتیجۀ  است. 
انتقال بی فکر تکنولوژی بود که به اشکال 
منجر شد  اجتماعی  آسیب های  گوناگون 
نظیر آن چه امروز به عنوان آلوده گی های 
روبه رو  آن  با  غیره  و  آب  و  هوا  شدید 
هستیم. اما نتیجۀ اقتصادی این روند چه 
وخیم تر  هرچه  شکاف های  ایجاد  بود؟ 
مردمانی  مردم.  بین  قابل حل تری  غیر  و 
مبهم  تصوری  اغلب  آن،  از  پیش  تا  که 
اساس  بر  بیشتر  و  داشتند  »مالکیت«  از 
الگوهایی اخالقی مبتنی بر کار و کوشش 
و یا استفاده از منابع طبیعی و در دسترس 
به  رفته رفته  همه  می کردند،  زنده گی 
از  که  شدند  تبدیل  سودطلبی  آدم های 
و  ثروت  افزایش  پی  در  شام  تا  صبح 
»سند زدن« و بزرگ  کردِن دارایی خود و 
سودهای بانکی بزرگ تر و گریز از کار و 
کوشش و بی ارزش جلوه دادِن آن ها در 

زنده گی روزمرۀ خود شدند.

سرمایه داری؛

بحـران اجتماعی یا اقتـصادی

بخش دوم



ادوارد كالیتون
برگردان: زهره دودانگه 

هدف شهر
آن،  موضوع  تعریف  با  را  »سیاست«  خود  اثر  ارسطو 
چنین  می کند.  آغاز  سیاسی،  اجتماع  یا  شهر  یعنی 
شرح  را  شهر  هدِف  او  که  است  آن  مستلزمِ  آغازی 
دهد. )واژۀ یونانی شهر، polis است که به ما واژه گان 
انگلیسی politic  و policy را می دهد(. ارسطو می گوید 
»همۀ جوامع به پاره یی از خیر نظر دارند، آن جامعه یی 
که باالتر از همه و فراگیرندۀ همۀ جوامع دیگر است، 
که  است  جامعه  این گونه  و  می جوید  را  برترین  خیر 
شهر یا اجتماع سیاسی نام دارد«. در یوناِن زمان ارسطو 
قلمروهای  که  بودند  شهرها  مهم  سیاسی  واحدهای 
داشتند.  خویش  تسلط  تحت  را  کشاورزی  پیرامونی 
که  شیوه یی  به  شهر،  که  بیاوریم  به یاد  است  مهم 
نبود.  کشور  یا  دولت  تابع  هستند،  امروزی  شهرهای 
حاکمیت بر سرزمین تحت تسلط و نظارت شهر بود. 

برای رساندن این مفهوم برخی ترجمه ها از 
واژۀ دولت شهر  )city-state( به جای پولیس 
)polis( استفاده می کنند. با این که هیچ یک از 
نمی کنیم،  زنده گی  پولیس  در یک  امروز  ما 
نباید بی درنگ دیدگاه ارسطو را دربارۀ شیوۀ 
زنده گی در پولیس از نظر دور داریم، تنها با 
سیاسی  اجتماعات  با  ارتباطی  که  دلیل  این 

ما ندارد.
توجه داشته باشید که ارسطو اجتماع سیاسی 
تعریف می کنیم  ما عمومًا  به شیوه یی که  را 
آن ها  از  اجتماع  که  قوانینی  توسط  یعنی  ـ 
پیروی می کند یا توسط گروهی که قدرت را 

در دست دارد و یا به عنوان واحدی که قلمرِو 
خاصی را تحت تسلط خود دارد ـ مورد توجه 
عنوان  به  را  آن  او  در عوض،  نمی دهد.  قرار 
نوعی مشارکت )partnership( تعریف می کند. 
یک دیگر  با  سیاسی   جامعۀ  یک  شهروندان 
اجتماع  هرگونه  همانند  و  هستند،  شریک 
مورد  در  هستند.  خیری  امر  دنبال  به  دیگری 
شهر این امر، معتبرترین یا باالترین امور خیر 
امر  باالترین  یا  است. برای ارسطو معتبرترین 
خیر فضیلت و شادی شهروندان است، و هدف 
شهر این است که این امکان را برای شهروندان 
فراهم کند تا به فضیلت و شادی دست یابند. 
وقتی او از شهر ایده آل سخن می گوید، اذعان 
آن  به  وابسته  شهر  هر  »فضیلت  که  می کند 
است که افرادی که در حکومت شرکت دارند، 
دارای فضیلت باشند. و در کشور ما، همۀ افراد 
در کار حکومت شریک اند«. در دست یابی به 
از  امتیاز فردی است، هریک  این فضیلت که 
افراد  غایت )telos( خود را برآورده می سازد. 
در حقیقت، این هدف مشترِک فضیلت است 

که از یک شهر، شهر می سازد.
و  »هدف  می گوید:  اخالق  کتاب  در  ارسطو 
غرض »سیاست«، عالی ترین اهداف و اغراض 
این  بر  سیاست  علم  توجه  و  عنایت  است. 
خصایلی  به  متصف  را  مدینه  اهل  که  است 
کند و به عبارت دیگر علم سیاست می خواهد 
و می کوشد مردمانی بافضیلت و عالی قدر که 
شرافت  و  نجابت  آثار  رفتارشان  و  اعمال  در 

هویدا باشد، بپروراند«. همان گونه که اشاره شد، بیشتر 
مردم امروزه این امر را دغدغۀ اصلِی سیاست و یا حتا 
موضوع قانونِی آن می دانند. قطعًا اکثر مردم می خواهند 
شهروندانی مطیع قانون را ببینند، اما این نیز قابل بحث 
است که تغییر شخصیت شهروندان، یا به لحاظ اخالقی 
از آن ها شهروندی خوب ساختن، بخشی از آن چه است 
که حکومت باید انجام دهد. در مقایسه با آن چه بیشتر 
مردم در جوامع غربی روا می دارند، انجام چنین کاری 
نیازمند کنترل دولتی بسیار بیشتری بر شهروندان است.
پس از آشنایی با تعریف ارسطو از شهر و هدف آن، 
ما به نمونه یی از روش مرسوم ارسطو در حوزۀ بحث 
آزمودن  با  او  می رسیم.  سیاسی  موضوعات  دربارۀ 
پذیرفته  عمومًا  که  می کند  آغاز   )opinions( پندارهایی 
topics-)طوبیقا(  َجَدل  در  او  که  همان طور  شده اند، 
پندارها  »این  که  است  معنی  بدان  امر  این  می گوید 
یا فیلسوفان پذیرفته شده اند  یا اکثریت و  توسط همه 
ـ برای مثال توسط همه، یا اکثریت یا بیشتِر اشخاص 
برجسته و ممتاز از میان آن ها«، با این فرض که به نظر 
می رسد چنین باورهایی حداقل دارای میزانی از حقیقت 
برای آن هاست. با این حال، این پندارها )واژۀ یونانی 
به  باید  آن ها  نیستند.  کاماًل درست  است(   endoxa آن 
و  آزموده  سیاست  علم  دانشمندان  توسط  منظم  طور 
اصالح شوند، پیش از این که حقایقی که بخشی از این 

پندارها هستند، آشکار شود. بدین دلیل که ارسطو از 
به  رسیدن  برای  دیگران  عقاید  آزمودن  در  این روش 
حقیقت استفاده می کند، خواننده باید دقت کند که آیا 
یک بحث یا عقیدۀ خاص متعلق به ارسطوست یا خیر. 
تا  می دهد  سازمان  را  بحثی  او  موارد،  از  بسیاری  در 
آن را به چالش بکشد. دشوار است که بگوییم ارسطو 
و  می کند  استدالل  و  بحث  خود  طرف  از  زمانی  چه 
چه زمانی عقاید دیگران را مورد توجه قرار می دهند، 
اما اگر خواننده می خواهد درس های ارسطو را بفهمد، 
باید دقت کند تا چنین تمایزی را قایل شود. )هم چنین 
عنوان  به  باید  ارسطو  روش  که  است  شده  پیشنهاد 
نمونه یی از چه گونه گی مناظرۀ سیاسی اجرا شود: طیفی 
از نقطه نظرات و بحث ها ارایه می شود، و تصمیم نهایی 
دیدگاه ها  این  و ضعف  قوت  نقاط  گرفتن  نظر  در  با 
بیشتر  بررسی  برای  می شود(.  گرفته  استدالل ها  و 
روش شناسی ارسطو، به طور عمومی به بحث در مورد 
در  دیالکتیکی  استدالل  به  خاص  طور  به  و  استدالل 
رسالۀ جدل )topics( مراجعه کنید. نمونه های بیشتِر این 

رویکرد ارسطو در کتاب اخالق )Ethics( موجود است.
را که »حاکمیت  باور عمومی  این  ارسطو  این باره،  در 
حاکمیت  از  دیگری  گونۀ  هر  مانند  واقع  به  سیاسی 
است«، مورد توجه قرار داد: حاکمیت شاهان بر مطیعان 
و  فرزندان شان  و  همسر  بر  پدران  حاکمیت  خویش، 
این  که  می گوید  او  برده های شان.  بر  اربابان  حاکمیت 
از  هریک  حقیقت  در  است.  شده  فهمیده  اشتباه  باور 
حاکمیت های یاد شده با یک دیگر متفاوت هستند. برای 
یافتن چرایِی این مطلب ما باید توجه کنیم که چه گونه 

یک شهر پا به عرصۀ وجود می نهد.
چه گونه شهر پدید می آید

در این جا ارسطو به ما می گوید که یک شهر به لحاظ 
میان  اجتماعاِت  اولین  می آید.  پدید  چه گونه  تاریخی 
بی یکدیگر  نمی توانند  که  کسانی ست  »میان  انسان ها 
زیست کنند«. دو زوج وجود دارند که این امر دربارۀ 
که  هستند  ماده  و  نر  زوج  یک  می کند.  صدق  آن ها 
به  امر  این  درمی آمیزند.  هم  با  نسل  بقای  منظور   به 
میزان کافی برای خوانندۀ مدرن منطقی به نظر می آید. 
ولی زوج دیگر »میان کسی است که به حکم طبیعت 
فرمان روا است و کسی که به حکم طبیعت فرمان بردار 
است و غرض از این اجتماع آن است که هر دو در 
اشاره  برده داری  به  ارسطو  این جا  در  باشند«.  امان 
می کند. منظور او از در امان بودن این است که کسی 

که به حکم طبیعت ارباب است و  کسی که به حکم 
در  می خواهند  اگر  است،  فرمان بردار  و  برده  طبیعت 
نیاز دارند. برده داری نوعی از  امان باشند، به یکدیگر 
مشارکت است که هم به ارباب و هم به برده منفعت 
می رساند. در ادامه ما به چه گونه گی این امر پی خواهیم 
برد. اکنون او به ساده گی می گوید که این زوج ها با هم 
جمع می شوند و یک خانواده را تشکیل می دهند، که 
زنده گی  نیازهای  رفع  منظور  به  خانواده  این  وجودِ 
است.  غیره(  و  پوشاک  سرپناه،  غذا،  )مانند  روزمره 
بزرگِی خانواده تنها به اندازه یی است که ضرورت های 
اولیۀ زنده گی را فراهم کند، زنده گی اعضای خود را 

مورد حمایت قرار دهد و سبب تولید مثل شود.
هم زمان  و  می یابد  گسترش  خانواده  زمان،  طول  در 
نهایت  در  می کند.  برقرار  ارتباط  خانواده ها  سایر  با 
یک  و  شده  یکی  هم  با  خانواده ها  این  از  تعدادی 
بهتر از خانواده ها  روستا را تشکیل می دهند. روستاها 
هستند، زیرا آن ها از خودکفایی بیشتر برخوردارند. از 
آن جا که روستاها بزرگ تر از خانواده ها هستند، مردم 

می توانند در مجموعۀ وسیعی از کارها تخصص یابند و 
مهارت هایی چون پخت وپز، پزشکی، ساختمان سازی، 
قالب  در  که  دهند،  توسعه  را  غیره  و  کردن  سربازی 
گروه کوچک قادر به آن نیستند. بنابراین ساکنان یک 
تنها در خانواده ها زنده گی  به زمانی که  روستا نسبت 
بیشتر،  خدمات  و  کاالها  به  دسترسی  با  می کردند، 

زنده گی راحت تری خواهند داشت.
با این حال، جوامع زمانی دچار تغییر قابل توجه شدند 
که تعدادی از روستاها ترکیب شده و یک شهر را پدید 
آوردند. یک شهر تنها یک روستای بزرگ نیست، بلکه 
که  »جامعه یی  است:  متفاوت  آن  با  بنیادین  طور  به 
می آید،  پدید  آمدن چندین دهکده  فراهم  از  سرانجام 
توانایی  لحاظ  از  که  گفت  می توان  که  دارد  نام  شهر 
غایت  به  ذات[  به  اتکای  ]با  نیازهای خویش  برآورد 
کمال رسیده است. یا دقیق تر بگوییم، اگر پیدایی شهر 
است«.  به زیستن  برای  از  است، وجودش  زیستن  بهر 
زنده گی  برای  را  آن ها  شهرها  بنیان گذاران  اگرچه 
مردم  برای  این که  در  شهرها  می کنند،  خلق  راحت تر 
فرد  به  منحصر  کنند،  فراهم  را  زنده گی خوب  امکان 
هستند. امروز وقتی ما به »به زیستن« می اندیشیم، یک 
زنده گی همراه با آسایش، رضایت خانواده و موفقیت 
احاطۀ  در  که  زنده گی  یک  کلی[  طور  ]به  و  شغلی، 
چیزهای خوب است را در نظر می آوریم. اما مقصود 

ارسطو از »به زیستن« این نیست. همان گونه که دیدیم، 
هدایت  معنای  به  کردن  زنده گی  خوب  ارسطو  برای 
یک زنده گی مملو از شادی و فضیلت است، و چنین 
کاری یعنی برآورده کردن غایت یک شخص. بنابراین 
که  کسی  هر  برای  شهر  در  زنده گی  ارسطو،  نگاه  در 
انسان کامل شود، ضروری است  تا یک  آرزو می کند 
او مردان آزادِ شهروند هستند(. ارسطو  )منظور اصلی 
می گوید »آن کس که از روی طبع، و نه بر اثر تصادف، 
بی وطن )polis( است، موجودی یا فروتر از آدمی است 
یا برتر از او«.  و اضافه می کند »آن کس که نمی تواند با 
دیگران زیست کند و یا چندان به ذات خویش متکی 
عضو  ندارد،  دیگران  با  همزیستی  به  نیازی  که  است 
اما  که خدا شوند،  نیستند  قادر  انسان ها  نیست«.  شهر 
پست ترین  به  حقیقت  در  و  ـ  حیوانات  به  می توانند 
از  چون  آدمی،  هم چنان که  »زیرا  شوند:  تبدیل  ـ  نوع 
آن کس  است؛  جانداران  بهترین  باشد،  بهره مند  کمال 
می شناسد،  داد  نه  و  می نهد  گردن  را  قانون  نه  که 
شهری  در  زنده گی  متِن  از  خارج  آن هاست«.  بدترین 
که به درستی ساخته شده، شادی و بهینه 
زیستن انسان ناممکن است. حتا ارسطو 
در ابتدای کتاب »سیاست«، نقش رابطۀ 
میان اخالق و سیاست و اهمیت خوب 
فراهم  در  را  شهر  یک  شدِن  ساخته 
کردِن امکان خوب زنده گی کردن برای 

شهروندان نشان می دهد.
بنابراین منطقی وجود دارد که بر مبنای 
آن، شهر »از دیدگاه طبیعی بر خانواده و 
فرد مقدم است«. او رابطۀ فرد با شهر را 
مقایسه  بدن  کل  یا  عضو  یک  رابطۀ  با 
می کند. تباهی کل بدن به معنای تباهی 
سراسر  آدمی  تن  »اگر  است.  آن  اعضای 
تباه شود، دیگر دست و پای او ]ازخود[ 
که  آن جا  از  و  )همان(.  ندارند«  وجودی 
با یک  اتصال  بدون  نمی تواند  یک دست 
بدن در حال کار زنده بماند، بنابراین یک 
دوام  شهر  یک  به  اتصال  بدون  هم  فرد 
نمی آورد. احتماالً ارسطو می خواهد تأکید 
نیست، یک  کند که عکس قضیه درست 
از  با  پیامدهایی  با  هرچند  می تواند  بدن 
بماند.  باقی  دست  یا  پا  یک  دادن  دست 
بنابراین فرد به شهر بیش از شهر به هریک 
از افراد شهروند نیاز دارد. چنان که ارسطو 
آغاز  از  پیش  سیاست،  هشتم  کتاب  در 
مطلوب  آموزش  دربارۀ  صحبت  کردن 
برای فرزندان شهر، می گوید: »هر شهروند 
باید معتقد شود که هستی اش تنها به سود 
به  شهروندان  همه  بلکه  نیست،  او  خود 
از  جزیی  یک  هر  و  دارند  تعلق  کشور 

کشورند.«
که  تاریخی  اگر  که  می کند  اشاره  ارسطو 
باشد، پس شهر  می دهد صحیح  او شرح 
پدیده یی طبیعی است و به تمامی ساختۀ 
ثابت کرده ایم که  ما  نیست، چنان که  بشر 
شکل  را  خانواده  که  اجتماعاتی  اولین 
داد، از میل طبیعی سرچشمه گرفته است: 
]نمودار[  چون  شهری،  هر  این رو  »از 
به حکم طبیعت  کمال جوامعی است که 
موجودند، خود نیز به حکم طبیعت وجود 
پدیدآورندۀ  پیشین  جوامع  ویژه گی های  همۀ  و  دارد 
غایت  و  کمال  نقطۀ  شهر  زیرا  داراست.  را  خویش 
جوامع دیگر است.... از این جا آشکار می شود که شهر 
پدیده یی طبیعی است و انسان به حکم طبیعت، حیوانی 
به زن و مرد  اولین جوامع متعلق  از  اجتماعی است«. 
و ارباب و برده، طبیعت قصد خلق شهر کرده است، 
چرا که شهرها برای انسان ضروری بوده و استعدادها و 
فضایل آن ها را به بهترین نحو بیان می کنند، و بنابراین 
استعدادهای نهان آن ها را به منصۀ ظهور رسانده و آن ها 
را به کمالی رهنمون می شود که برای انسان میسر است. 
در حالی که بیشتر مردم قبول ندارند که طبیعت برای 
افراد انسانی یک جامعۀ خاص یا به طور کلی انسانیت، 
طبیعت  که  دارد  باور  ارسطو  دارد.  برنامه یی  و  طرح 
صفات  دارای  انسان ها  و  داشته  طرحی  چنین  حقیقتًا 
منحصربه فردی هستند که وقتی به درستی استفاده شود، 
برنامه را جامۀ  تا آن طرح و  ما ممکن می سازد  برای 

عمل بپوشانیم. 

پانوشت:
1ـ در برگردان کردن نقل قول های مستقیم از ارسطو، 
از متن کتاب »سیاست« ترجمۀ حمید عنایت و »اخالق 
نیکوماخس« ترجمۀ سید ابوالقاسم پور حسینی استفاده 

شده است.
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ارسطو اشاره می کند که اگر تاریخی که او شرح می دهد صحیح باشد، پس شهر پدیده یی طبیعی است و به 
تمامی ساختۀ بشر نیست، چنان که ما ثابت کرده ایم که اولین اجتماعاتی که خانواده را شکل داد، از میل طبیعی 
سرچشمه گرفته است: »از این رو هر شهری، چون ]نمودار[ کمال جوامعی است که به حکم طبیعت موجودند، 
خود نیز به حکم طبیعت وجود دارد و همۀ ویژه گی های جوامع پیشین پدیدآورندۀ خویش را داراست. زیرا شهر 
نقطۀ کمال و غایت جوامع دیگر است.... از این جا آشکار می شود که شهر پدیده یی طبیعی است و انسان به 

حکم طبیعت، حیوانی اجتماعی است«

شهر از دیدگاه ارسطو
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تصمیم گیـری در خفا...
تصمي گیري  براي  علني  جلسات  برگزاري  با  فقط  که 
یک  حدود  داخل شدن  و  شکایت   900 به  رابطه  در 
سیستم  در  تکراري  و  شرایط  فاقد  نتایج  فورم  هزار 
به  نسبي  بسیار  صورت  به  مي توان  انتخابات  کمیسیون 
عدالت انتخاباتي نزدیک شد. در غیر آن ایجاد شفافیت 
و پاسخگویي در رابطه به دالیل و مبناي تصمیم ها بسیار 

مشکل خواهد بود.
انتخاباتی در صفحۀ  این کمیشنر کمیسیون شکایت  های 
فیسبوکش نگاشته است که تصمیم گیري در خفا در تخلف 
با مادۀ 24 قانون تشکیل و صالحیت هاي کمیسیون هاي 
با مادۀ بیست وچهارم و بند 10  انتخاباتي و در تعارض 
مادۀ ششم طرزالعمل ثبت و رسیده گي به اعتراض ها و 

شکایات انتخاباتي قرار دارد.
شکایت  های  کمیسیون  در  منابع  از  برخی  حال،  این  با 
انتخاباتی به روزنامۀ ماندگار گفته اند که در این کمیسیون 
غنی  اشرف  نفع  به  واضح  گونۀ  به  افراد  از  شماری 

احمدزی کار می کنند. 
عملکردهای کمیسیون شکایت  های انتخاباتی با انتقادهای 
تند برخی نامزدان از جمله داکتر عبداهلل مواجه شده است.

ناجيه نوری   

داکتر  رهبری  به  سازنده گی  و  برابری  اعتدال،  تیم 
زلمی رسول روز گذشته طی همایشی رسماً حمایت 
رهبری  به  همگرایی  و  اصالحات  تیم  از  را  خویش 

داکتر عبداهلل عبداهلل اعالم کرد.
در این نشست که با حضور صدها تن از چهره های 
سیاسی در کابل برگزار شده بود، داکتر زلمی رسول 
که در انتخابات دور اول با کسب بیش از 11 درصد 
از  پس  که  کرد  اعالم  ایستاد،  سوم  جایگاه  در  آرا 
تیم  از  که  گرفته اند  تصمیم  آن ها  زیاد  رأی زنی های 
اصالحات و همگرایی به رهبری داکتر عبداهلل اعالم 

حمایت کنند.
تیم  به  ما  تیم   پیوستن  از  هدف  گفت:  رسول  آقای 
اصالحات و همگرایی در صورت رفتن انتخابات به 
دور دوم، جلو گیری از تک قطبی شدن و قومی شدن 

انتخابات است.
و  سرابی  حبیبه  دومش  معاون  رسول  زلمی  کنار  در 

برخی از اعضای برجستۀ تیمش نیز حضور داشتند. 
برابری  اعتدال،  تیم  کرد،  تأکید  رسول  زلمی  داکتر 
وسازنده گی بعد از مشوره و نظرخواهی با اعضای تیم، 
ارزش های  از  دفاع  برای  ملی،  تحکیم وحدت  برای 
دموکراتیک وحفظ ثبات سیاسی تصمیم گرفتند که در 
صورت رفتن انتخابات به دور دوم، با تیم اصالحات 

وهمگرایی اتحاد نماید و از این تیم حمایت کنند.
داکتر زلمی رسول تأکید کرد که یک تعداد از اعضای 
تیم شان با این تصمیم شان موافق نبوده و ممکن آن ها 

تصمیم دیگری بگیرند.
اشارۀ آقای رسول به احمدضیا مسعود معاون  ظاهراً 
اولش بود. آقای مسعود تا اکنون رسماً حمایتش را از 

نامزدی اعالم نکرده است.
من  تصمیم  این  با  ما  تیم  اکثریت  هرچند  گفت،  او 

از  شماری  اما  می کنند؛  حمایت  آن  از  و  اند  موافق 
گروهی  و  شخصی  موقف های  بنابر  ما  تیم  اعضای 
خود تصمیم دیگری گرفتند؛ ولی امیدواریم که متباقی 

از اعضای تیم  با ما یکجا شوند. 
پیشتاز  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  نشست،  این  در 
کارکردهای  از  انتقاد  با  ریاست جمهوری  انتخابات 
مورد  در  تبصره هایی  گفت،  انتخاباتی  کمیسیون های 
نتایج  اعالم  از  قبل  دوم  دور  به  انتخابات  رفتن 
باید  که  اند  مواردی  دیگر،  قانون شکنی های  و  نهایی 
کمیسیون های انتخاباتی به آن پاسخ روشن ارایه کنند.

داکتر عبداهلل، پیوستن تیم اعتدال، برابری و سازنده گی 
خودش  انتخاباتی  تیم  با  را  رسول  زلمی  رهبری  به 
یک گام بلند برای تحقق آرمان های مردم و شهدای 

افغانستان عنوان کرد.
از  انتقاد  با  ریاست جمهور  انتخابات  نامزد  این 
کمیسیون های انتخاباتی گفت، کمیسیون های انتخاباتی 
میان  به  انتخابات  پروسۀ  در  که  مشکالتی  مورد  در 

آمده، هنوز پاسخ روشنی به مردم نداده اند. 
انتخاباتی  کمیسیون های  کرد،  تأکید  عبداهلل  داکتر 
افغانستان، سلیقه های  مردم  در مورد سرنوشت  نباید 
شخصی و یا زیر بار رفتن را مالک قرار دهند، بل باید 
با درنظرداشت حماسۀ بزرگ 16 حمل، وظیفۀ شان را 

صادقانه انجام دهند.
وی تصریح کرد، تبصره هاییی در مورد رفتن انتخابات 
به دور دوم، قبل از اعالم نتایج نهایی و پا مال شدن 
قانون در موارد مختلف، سواالت حل ناشده در ذهن 
مردم افغانستان است که باید کمیسیون های انتخاباتی 

به آنان  پاسخ روشن دهند.
برخی ها  گفت،  سیاست مدارن  برخی  از  انتقاد  با  او 
با استفاده از ابزارهای کهنه و نفاق افگنی میان مردم، 
چشم به راه بودند که  با دامن زدن به مسایل قومی 
مردم  اما  می کنند؛  پیدا  دست  شخصی شان  منافع  به 

حمل   16 انتخابات  در  گسترده  حضور  با  افغانستان 
آنان را مأیوس کردند.

انتخابات  در  تیمش  پیروزی  اشاره  با  عبداهلل  داکتر 
پیش رو گفت که حاال باید همۀ همکارانش مسوولیت 
افغانستان  مردم  به  خدمت  در  را  خویش  سنگین 

احساس کنند.
او گفت که آن ها در عمل نشان خواهند داد که برای 

مردم افغانستان متعهد هستند.
همچنان در این نشست توافقنامۀ مشترکی که میان این 
به امضا رسیده بود، به خوانش گرفته  قباًل  نامزد  دو 

شد.
فساد،  بردن  بین  از  امنیت،  تامین  توافقنامۀ،  این  در 
حقوق  از  حمایت  خارجی ها،  مداخلۀ  از  جلوگیری 
مخدر،  مواد  با  مبارزه  رسانه ها،  و  بیان  آزادی  زنان، 
جلب سرمایه گذاری، استخراج معادن و ادامه مذاکرات 
صلح با مخالفین مسلح دولت از برنامه های عمده یی 
است که هر دو نامزد برای تطبیق آن در حکومت آینده 

تعهد کردند.
پیش از این محمد شفیق گل آغا شیرزی یکی دیگر از 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، نیز حمایت اش را 

از داکترعبداهلل عبداهلل اعالم کرده بود.
آقای شیرزی بیش از 100 هزار رأی در انتخابات 16 

حمل به دست آورده بود.
و  اصالحات  تیم  از  رسول  زلمی  داکتر  حمایت 
دوم،  دور  به  انتخابات  رفتن  صورت  در  همگرایی 

شانس برنده      شدن داکتر عبداهلل را قوت می بخشد.
ریاست جمهوری،  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  در 
داکتر عبداهلل با کسب حدود 45 درصد و داکتر اشرف 
غنی احمدزی با کسب 31 در صد آرا به ترتیب در 

جایگاه اول و دوم قرار گرفتند.
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ادامۀ حمالت توپخانه...
مقام ریاست جمهوری در امور قومی و اجتماعی 
در رابطه حادثه به شهادت رسیدن افراد ملکی و 

حریق خانه های مسکونی اهالی قرأ تحت ذغن و 
قلعه نیازبیک ولسوالی پشتون کوت والیت فاریاب 
گزارش مفصل هیأت مؤظف را به جلسه شورای 
امنیت ملی ارایه نمود و پس از بحث در رابطه به 

تحقیق همه جانبه حادثه یادشده و همچنان بهبود 
امور  وزارت  به  والیت  آن  در  امنیتی  وضعیت 

داخله هدایات مشخص صادر گردید.

پیش داوری دربارۀ رفتن...
مطابق  نهاد  این  که  است  گفته  انتخاباتی  شکایات 

تقویم انتخاباتی عمل نکرده است.
انتخابات  از کمیسیون  انتقاد  اما آقای محسنی ضمن 
گفت: » کمیسیون انتخابات در بسیاری از موارد کم 
انتخابات  رفتن  احتمال  اعالم  از جمله  داشته.  کاری 

به دور دوم قبل از اعالم نتایج نهایی انتخابات نقض 
صریح قانون اساسی است«.

با  انتخاباتی  شکایت  های  کمیسیون  عملکرد 
شک وگمان  هایی به همراه بوده است. برخی از نامزدان 
انتخابات این کمیسیون را به جانب داری متهم کرده 
اند. در ضمن، دو دسته  گی در میان اعضای کمیسیون 
به شدت  را  نهاد  این  وجهۀ  انتخاباتی،  شکایت های 

صدمه زده است. 
انتخاباتی  شکایت  های  کمیسیون  در  منابع  برخی 
به  کمیسیون  این  در  افراد  از  شماری  که  می گویند 

گونۀ واضح به نفع یک نامزد مشخص کار می کنند.
انتقادهای  از  بسته  درهای  پشت   در  تصمیم گیری 

دیگری است که بر این نهاد وارد است. 

د طالبانو اکرثیت قوماندانان بدل...
کې د جګړې کولو الرښوونې شوي دي.

د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي ماندګار 

په شپاړسمه  د وري  مرکه کې وویل،  په  ته  ورځپاڼې 

نېټه په هېواد کې د افغانستان د خلکو دښمنانو ماتې 

وخوړه او دا ماتې المل شوه، چې د طالبانو په لیکو 

کې ګڼ اختالفونه رامنځته يش.

هغه وايي، د دې ماتې له امله د طالبانو ډېر قوماندانان 

بدل شوي، له مايل ستونزو رسه مخ دي او بیا د دې 

د  کې  افغانستان  په  چې  لري،  نه  ظرفیت  او  وړتیا 

امنیت پر وړاندې خنډ يش.

خپل  په  کې  ژمي  په  تل  طالبان  کړه،  زیاته  نوموړي 

اصيل استوګڼ ځي کې وي او په دويب کې افغانستان 

ته د جګړې کولو لپاره راځي؛ خو اوس یې له امنیتي 

ځواکونو رسه د جګړې ټول توان له السه ورکړی دی.

د ښاغيل صدیقي په خربه، امنیتي ځواکونه په ځانګړي 

ډول پولیس له لوړ مورال او دریځ نه برخمن دي او 

د وسله والو مخالفانو پر وړاندې په لوړ دریځ جګړه 

کوي، چې په تېره یوه اونۍ کې يې په غزين، ننګرهار، 

فراه، بادغیس او نورو والیتونو کې د ځانګړو عملیاتو 

په لړ کې کابو درې سوه طالبان وژيل او ځينې نور 

یې ټپیان کړي دي.

هغه د وري شپاړسمه ) د رایه ورکولو ورځ ( د افغان 

ملت او امنیتي ځواکونو د بریا ورځ یاده کړه او ویې 

د  مخالفان  وال  وسله  وروسته  ورځې  دې  له  ویل، 

فعالیتونو الس  په  که چېرې  او  لري  نه  توان  جګړې 

پورې کړي د امنیتي ځواکونو له سخت ځواب رسه به 

مخ او ګواښونه به یې له منځه وړل کېږي.

وال  وسله  کړه،  زیاته  ویاند  وزارت  چارو  کورنیو  د 

ټاکنې  که چېرې   (( ومني:  ماتې  خپله  باید  مخالفان 

بشپړ  ورته  ځواکونه  امنیتي  يش  الړې  ته  پړاو  دویم 

چمتووالی لري، د تېرو ټاکنو ښه تجربه د ولس پراخ 

یقيني  دا  باور  ځان  پر  ځواکونو  امنیتي  د  او  مالتړ 

به هېڅ ډول ظرفیت د فعالیتونو  کوي چې مخالفان 

الس  فعالیتونو  ځینو  په  هغوی  چېرې  که  لري،  ونه 

پورې کړي پولیس او امنیتي ځواکونه به له خپلو ټولو 

امکاناتو ته په ګټنې رسه خلکو ته دا زمینه برابروي، 

رایه  او  واخيل  برخه  کې  ټاکنو  په  زړه  ډاډه  په  چې 

ورکړي.((

په همدې حال کې د ميل دفاع وزارت هم وايي، که 

چېرې ټاکنې دویم پړاو ته الړې يش دوی یې د امنیت 

تامينېدو لپاره بشپړ چمتوالی لري. 

وزیري  دولت  جرنال  ویاند  مرستیال  وزارت  دې  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، دا روښانه ده 

چې تل د افغانستان دښمنان په ګاونډیو هېوادونو کې 

او  بریدونو  د  ته  افغانستان  له هغه ځایه  مېشت دي، 

نورو فعالیتونو لپاره راځي؛ په ژمي کې بېرته ستنېږي 

او په دويب کې جګړه پيلوي.

بشپړ  ځواکونه  امنیتي  اوس  خو  خربه،  په  ده  د 

چمتووالی لري، که چېرې هغوی وغواړی په سږين 

امنیتي  د  نو  يش؛  ستانه  را  ته  جګړې  بیا  کې  دويب 

ځواکونو له سخت غربګون رسه به مخ يش، ګواښونه 

یې  به  فعالیتونو مخه  د  او  یوړل يش  منځه  له  یې  به 

ډپ يش.

ښاغيل وزیري په دې اند دی، چې اوس وسله والو 

طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو رسه د مامخ جګړې 

توان له السه ورکړی، یوازې د ماینونو په کېنولو یې 

وس رسېږي.

د ده په خربه، دا چې په پاکستان کې مدرسې تړل شوي 

برخلیک   یوې  د  کې  افغانستان  په  یې  ته  طالبانو  او 

ټاکونکې جګړې ویل شوي، تر ډېر د دښمن تبلیغات 

دي او هڅه کوي له دې الرې وسله وال جګړې ته 

چې  کول  هم  تبلیغات  دا  مخالفانو   (( کړي:  چمتو 

۲۰۱۴ کال به ټاکونکی وي. دوی سخته جګړه کوي، 

یا دا چې یوه میاشت پاتې دوه پاتې دا ټول تبلیغات 

دي. موږ ولېدل په ۲۰۱۴ کال هېڅ پېښه ونشوه.((

د نوموړي په خربه، چې خلک له پوځ رسه والړ دي، 

د هغوی مالتړ یې خپل کړی او په راتلونکې کې به 

هم وررسه مرسته کوي، ځکه په تېرو ټاکنو کې روښانه 

شوه چې پوځ او ملت رسه همکاري وکړه او د ټاکنو 

ماتې  مخالفانو  والو  وسله  چې  دې  له  پرته  ورځ  په 

له دې وړاندې  رامنځته نشوه.  پېښه  بله هېڅ  وخوړه 

د زابل امنیه قوماندان ویيل ول، چې له پاکستان ګڼ 

طالبان دغه والیت ته د جګړې لپاره ستانه شوي؛ خو 

په وینا یې چې امنیتي ځواکونو درنه مرګ ژوبله ور 

اړولې ده.

سیل شاهراه کابل - بلخ را بست
مسووالن گفته اند که بزرگراه کابل - مزار شریف به دلیل 

جاری شدن سیالب از دو روز به این سو بسته شده است.
سیل  و  افتاد  اتفاق  ثور   19 روز جمعه  شامگاه  حادثه  این 

نزدیک به 150 متر از این بزرگراه را تخریب کرد.
از  که  تاشقرغان  تنگه  به  موسوم  قسمت  در  جاده  این 
بین  از  کاماًل  است،  افغانستان  شمال  تجاری  دروازه های 
بزرگ  صخره  دو  وسط  برده،  سیل  که  جایی را  رفته است. 
است و تنها معبری  که مرکز را به والیت بلخ و دست کم 
با عرض  جاده ای  می کند،  دیگر شمالی وصل  پنج والیت 
ده متر است که از کنار آن رودخانه ای با سرعت زیاد در 

حرکت است.
غالم سخی رودوال، مسوول ریاست فواید عامه والیت بلخ 
به بی بی سی گفت که چندین روز طول خواهد کشید که این 

قسمت جاده بازسازی شود.
آقای غالم سخی گفت که مسووالن فنی در حال بررسی این 
موضوع هستند که بازسازی این جاده به چه مقدار هزینه 
و چه مدت زمان نیاز خواهد داشت اما به گفته او در حال 
حاضرآنها منتظر اند که شدت آب در تنگه تاشقرغان کاهش 

یابد و راه را به طور موقت به روی ترافیک باز کنند.
هم  باز  کند،  پیدا  کاهش  آب  شدت  که  هنگامی  گفت  او 
در  بتوانند  که  گرفت  خواهد  وقت  دیگر  روز  سه  حداقل 
جای تخریب شده، دیوارها استنادی را بخوابانند و خاک پر 

کنند و عبورگاه موقتی ایجاد کنند.
بزرگراه شمال افغانستان که پایتخت را به والیت های شمالی 
وصل می کند، از مهمترین شاهراه های افغانستان به حساب 
می آید. رابطه بندر حیرتان که از بنادر مهم این کشور است 
و انتقاالت سوخت و بخشی از واردات و صادرات کاال از 
طریق همین بندر انجام می شود تا زمان بازسازی جاده، قطع 

خواهد بود.
جوزجان،  بلخ،  با  کابل  بین  راه  حاضر  حال  در  سویی  از 
سرپل، فاریاب و بادغیس بسته است و مسافران در دو سوی 
پایتخت سفر  به  افرادی که  از  مانده اند. بسیاری  تاشقرغان 
کرده اند یا به شمال رفته اند، از راه زمین نمی توانند بازگردند.

محمد نعیم از مسافرانی که در آنسوی تنگه مانده در صحبتی 
با بی بی سی از دولت خواست که راه را هر چه زودتر باز 
چند  فاصله  که  افغان گفت  از شهروندان  دیگر  یکی  کند. 
دقیقه را حدود سه ساعت با پای پیاده طی کرد که به آن 

سوی تنگه برسد.
مسئوالن گفته اند که هیاتی از وزارت فواید عامه به والیت 

بلخ سفر می کند که جریان را از نزدیک بررسی کند.
به  افغانستان  شمالی  مناطق  از  برخی  اخیر  هفته های  در 
بلخ شاهد سیالب های شدیدی  ولسوالی های والیت  ویژه 

بوده اند.
و  مالی  خسارات  شمالی  های  والیت  در  سیالب ها  این 

تلفات جانی نیز به جا گذاشته است.
در  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  اداره  رییس  زید،  رحمت اهلل 
والیت بلخ می گوید که ده ها خانواده در ولسوالی های ُخلم، 
هزار  حدود  همچنین  و  شده اند  بیجا  تاشقرغان  و  شولگر 

خانه از بین رفته است.
به گفته او تنها در ولسوالی ُخلم شانزده روستا را آب گرفته 

است.
آقای زید گفت که شدت آب خیزی ها زیاد است و کار را 
برای بررسی محالت آسیب زده مشکل کرده است. او گفت 
ولسوالی  در  کودک  از جمله یک  نفر  کم چهار  که دست 

ُخلم جان داده اند.

اعالم حمایت تیم اعتدال، برابری و سازنده گی از تیم اصالحات و همگرایی

داکتر عبداهلل: سنگینی مسوولیت  مان را درک کنیم
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انگیزه  از  مادرید  رئال  باشگاه  رییس 
لیگ  در  قهرمانی  برای  تیمش  باالیی 
که  گفت  و  داد  خبر  اروپا  قهرمانان 
هیچ  از  قهرمانی  دهمین  کسب  برای 

کوششی فروگذار نخواهند بود.
که  پیاپی  تساوی  دو  با  مادرید  رئال 
به  لیگا  رقابت های  اخیر  هفته  دو  در 
دست آورد کار خود را برای قهرمانی 
و  کرد  سخت  بسیار  فصل  این  در 
شاگردان آنچلوتی با توجه به اختالف 
آن  مادرید  اتلتیکو  با  امتیازی  چهار 
فصل  پایان  از  قبل  هفته  دو  تنها  هم 
عنوان  کسب  برای  سختی  کاربسیار 
قهرمانی دارند. اما کهکشانی ها به فینال 
و  کرده اند  صعود  اروپا  قهرمانان  لیگ 
شانس بسیار باالیی برای کسب عنوان 

قهرمانی دارند.
باشگاه  رییس  پرس  فلورنتینو 
رئال مادرید گفت برای دهمین 
قهرمانی تیمش در لیگ قهرمانان 
خواهند  مایه  جان  از  اروپا 
گذاشت: »برای دهمین قهرمانی 
تالش  از  دست  لحظه ای 
رافائل  مثل  داشت.  برنخواهیم 
نادال تا آخرین قطره عرق خود 
تالش خواهیم کرد. انگیزه بسیار 
باالیی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا داریم. این هدف ما در چند سال 
اخیر بوده است و می خواهیم سرانجام 

آن را در فصل جاری نهایی کنیم.
او افزود: برای مادریدی ها قهرمانی در 
است  دستاوردی  اروپا  قهرمانان  لیگ 
آرامش  و  راحتی  احساس  آنها  به  که 
می دهد. دهمین قهرمانی رئال در لیگ 
قهرمانان اروپا دیدنی است که باید آن 
را به هواداران ادا کنیم. برای رسیدن به 
این هدف هرآنچه را که در توان داریم 

روخواهیم کرد.
رئال باید در فینال لیگ قهرمانان اروپا 
سه خرداد در لیسبون به مصاف اتلتیکو 

مادرید برود.

معتقد  اسپانیا  ملی  تیم  ها فبک 
است لیونل مسی در جام جهانی 
ستاره  شک  بی  برزیل   2014

تیمش خواهد بود.
 32 برزیل   2014 جهانی  جام 
 32 و  می شود  آغاز  دیگر  روز 
در  رقابت ها  این  در  تیم حاضر 
برابر  تیمی  چهار  گروه  هشت 

هم به میدان می روند.
آندرس اینیستا، ها فبک تیم ملی 
ملی  تیم  از  تمجید  با  اسپانیا 
آرژانتین گفت: آرژانتین یکی از 
جام  در  قهرمانی  اصلی  مدعیان 
محسوب  برزیل   2014 جهانی 

در  همیشه  آنها  می شود. 
سال های گذشته مدعی قهرمانی 
در  نیز  امسال  مطمئنم  بودند. 
بود.  خواهند  مدعی  آنها  برزیل 
دارد  خوبی  خیلی  تیم  آرژانتین 
و مطمئنم که آنها در جام جهانی 
داشت،  خواهند  خوبی  عملکرد 
در  زیادی  مستعد  بازیکنان  زیرا 

این تیم حضور دارند.
فکر  گفت:  ادامه  در  اینیستا 
به  نسبت  آرژانتین  می کنم 
دارد  بهتری  تیم  قبل  دوره های 
جام  در  بتوانند  می کنم  فکر  و 

جهانی بدرخشند.
اسپانیا  تیم  بازی ساز  ها فبک 
تیمی اش  هم  درباره  پایان  در 
ندارم  شکی  گفت:  مسی  لیونل 
در جام جهانی 2014  که مسی 
خواهد  زیادی  درخشش  برزیل 
او  که  گفته ام  همیشه  داشت. 
بازیکن بزرگی است و امیدوارم 
که بتواند ارزش هایش را در جام 

جهانی 2014 برزیل نشان

حل معضل ورود به دانشگاه...
اما  غیرمتخصص  تحصیل یافته گاِن  از  بزرگی 

معترض و متقاضی روبه رو می سازد. 
راه حل چیست؟

یکی از راه های حل اساسی، ایجاد تغییر در کانکور 
تنها  تغییر  این  معارف است. در  نظام  تغییر در  و 
موسسات  و  دانشگاه  به  راه یافته گان  از  بخشی 
تحصیالت عالی مد نظر قرار ندارند؛ بلکه شامل 
ثانوی  دورۀ  فارغان  تمام  سرنوشِت  و  موقعیت 
مکاتب بدون استثنا می شود. اما این تغییر می باید 

در دو نکتۀ اساسی متمرکز شود:

دورۀ  به  ثانوی  دورۀ  از  کانکور  انتقال  الف: 
ابتدایی مکتب:

سال  در  مکتب  ابتدایی  دوران  کانکور  طرح 
معارف  نظام  در  1354خورشیدی)1975عیسوی( 
سردار  جمهوری  حکومت  سوی  از  افغانستان 
محمدداوود روی دست گرفته شد. بر مبنای این 
به  سال  شش  از  مکتب  ابتدایی  دوران  سیستم، 
یافت.  افزایش  هشتم  صنف  تا  یعنی  سال  هشت 
به  مکتب  ثانوی  دوران  به  شاگردان  ورود  سپس 
برمی گشت.  کانکور  امتحات  در  آن ها  موفقیت 
موضوع  سه  به  سیستم  این  نقص  بزرگ ترین  اما 

اساسی مربوط می شد: 
دستۀ  دو  به  کانکور،  این  در  شاگردان  نخست ـ 
کامیاب و ناکام تقسیم می شدند و شاگردان ناکام 

نمی توانستند وارد دوران ثانوی مکتب شوند.
دوم ـ عدم اثرگذاری سایر عوامل مهم در کامیابی 
شاگردان چون: نمرات هشت صنف دوران ابتدایی 
و عمل کردشاگرد در محیط تعلیم و مکتب از نظر 

اداره و معلمین.
حرفه یی  و  مسلکی   متنوع  مکاتب  نبود  سوم ـ 
جهت جذب و آموزِش فارغان دوران ابتدایی برای 
ورود به دانشگاه ها و موسسات عالی تحصیلی و 
یا  آموزش در جهت فراگیری حرفه های مختلف.

به  ثانوی  دوران  پایان  از  کانکور  انتقال  بنابراین، 
پایان دوران ابتدایی مکتب، زمانی معضل کانکور و 
مشکل راه یابی به دانشگاه ها و مؤسسات تحصیلی 
را  حل می کند که قبل از همه به حل سه مشکل 
یادشده در باال توجه شود. این امر، مستلزم تغییر 

در نظام معارف و تحصیالت عالی است.

ب: تغییر در نظام معارف و سیستم مکاتب:
تغییر نظام معارف در جهت انتقال کانکور از پایان 
دوران ثانوی مکتب به پایان دوران ابتدایی، مستلزم 

زمینه ها و شرایط زیر است:

1ـ تغییر دورۀ ابتدایی از شش به  هشت سال:
مشمول  تغییر،  این  از  پس  کانکور  انتقال  برنامۀ 
شاگردان صنف هشتم این دوران می شود. کانکور 
دورۀ ابتدایی نه برای تقسیم شاگردان به دو گروه 
تثبیت  جهت  در  آزمایشی  بلکه  کامیاب،  و  ناکام 
موقعیت و جایگاه آن ها برای ادامۀ تعلیم در دوران 
ثانوی در دسته های مختلف مکاتب است. فارغان 
را  خود  ثانوی  دوران  در  مکاتب،  ابتدایی  دوران 
و  عالی  مؤسسات  و  دانشگاه ها  به  ورود  برای 
و  فنی  مهارت های  کسب  و  تحصیلی  نیمه عالی 
یکی  تنها  کانکور  این  اما  می کنند.  آماده  مسلکی 
مکتب  ثانوی  دورۀ  موقعیت  تعیین  معیارهای  از 
خواهد بود، در حالی که دو معیار دیگر الزمۀ این 

روند محسوب می شود:
نخست ـ نتایج امتحان تمام سال های دوران ابتدایی 

مکتب.
معلمین  و  مکتب  ادارۀ  ارزیابی  و  دیدگاه  دوم ـ 
مورد  در  دوره  این  درسی  مضامین  و  صنوف 
خصوصیت های فردی و اجتماعی شاگرد در طول 

دوران ابتدایی.
شاگردان دوران ابتدایی مکتب پس از صنف هشتم 
بر مبنای معیار سه گانۀ کانکور، نمرات هشت سال 
مکتب  ادارۀ  و  معلمین  ارزیابی  و  ابتدایی  دوران 

وارد یکی از مکاتب دوران ثانوی شوند.

به  ثانوی  دوران  مکاتب  دسته بندی  2ـ 
کتگوری های مختلف:

ذکاوت، توانایی و عالیق شاگردان در آموزش و 
فراگیری علم و دانش، در دوران ابتدایی و ثانوی 
مکتب و سپس که وارد دوران تحصیل و تخصص 
تفاوت و  این  نیست.  می شوند، یک سان و مشابه 
دوران  در  مکاتب  دسته بندی  به  نیاز  ناهمسانی، 
مختلف  و  متفاوت  صنف های  ایجاد  یا  و  ثانوی 
به  شاگردان  آماده سازی  جهت  مکتب  یک  در  را 
تحصیالت عالی، تخصص، کسب مهارت های فنی 
و  اشتغال، اجتناب ناپذیر می سازد. با توجه به این 
و  در بخش ها  ثانوی  دوران  مکاتب  نیاز،  و  تغییر 

کتگوری های زیر قابل دسته بندی است:

الف ـ مکاتب دارای نصاب باال و بسیار باکیفیت:
درسی  نصاب  دارای  مکاتب  شامل  کتگوری  این 
باال و دارای برنامه های عالی آموزش و پرورش در 
دو بخش علوم اجتماعی و طبیعی و یا بخش  های 
و  دانشگاه ها  به  شاگردان  ورود  جهت  بیشتر 

آموزش  زمان  می شود.  تحصیلی  عالی  مؤسسات 
تا شش سال مد نظر قرار  پنج  از  این مکاتب  در 
گیرد. کیفیت باالی نصاب درسی از ویژه گی های 
این  که  آموزانی  دانش  است.  مکاتب  این  اصلی 
بدون  می گذارند،  سر  پشت  موفقیت  با  را  دوران 

کانکور وارد دانشگاه می شوند.

ب ـ مکاتب دارای برنامۀ متوسط:
 مکاتب دارای برنامه های نصاب درسی متوسط در 
جهت آماده سازی شاگردان برای تحصیالت عالی 
پایین تر  نیمه عالی و  معادل دانشگاه ها، تحصیالت 
از آن. این نوع مکاتب نیز در داخل به دسته های 
مختلف بر مبنای مضامین و نصاب درسی تقسیم 

می شود.

ج ـ مکاتب دارای نصاب درسی نیمه متوسط و 
پایین:

با  که  می شود  مکاتبی  انواع  شامل  سوم  کتگوری 
نصاب و برنامۀ تعلیمی متفاوت از نصاب درسی 
کتگوری اول و دوم، شاگردان را به فراگیری انواع 
مسلک ها و حرفه ها به صورت تخصصی در دورۀ 
از  باالتر  دوره های تحصیالت تخصصی  و  ثانوی 
آن آماده می کنند. مکاتب این کتگوری نیز بر مبنای 
مضامین درسی و رشته های مختلف می تواند متنوع 
و دارای درجات متفاوت آموزش و پرورش باشد.

تشکیل  به جای  متفاوت  صنوف  تشکیل  3ـ 
مکاتب مختلف:

اگر تغییر و ایجاد مکاتب مختلف در کتگوری ها با 
سطح و سویه های متفاوت بنا بر عواملی نامحتمل 
در  مختلف  صنوف  تشکیل  باشد،  غیرعملی  و 
می تواند  متفاوت  سویه های  و  سطح  با  مکاتب 
استفاده  آسان و عملی مورد  عنوان یک گزینۀ  به 
قرار گیرد. مکاتب و صنوف مختلفی که در سطح 
دارای  می شوند،  دسته بندی  متفاوت  سویه های  و 
نصاب  این  بود.  خواهند  متفاوت  درسی  نصاب 
توانایی  مبنای  بر  معارف  متخصصیِن  سوی  از 
مشخص  معیارهای  با  که  شاگردانی  ظرفیت  و 
و  تدوین  می شوند،  صنوف  و  مکاتب  این  وارد 
شاگردان  تعلیم  ادامۀ  و  حضور  می گردد.  تنظیم 
صنوف  و  مکاتب  این  مختلِف  کتگوری های  در 
بر  کتگوری ها،  با  انطباق  در  متفاوت  و  مختلف 
این  می یابد.  تغییر  آن ها  قابلیِت  و  ضعف  مبنای 
تغییر و نقل مکان به صورت ارتقا و تنزیل عملی 

خواهد شد.

که  مساله  این  درباره  مناقشات  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
واشنگتن تالش خود را برای انهدام مخفیگاه های شبه نظامیان در پاکستان 
متوقف کرده، رد کرد و گفت: امریکا همچنان با اسالم آباد درباره موضوع 

مقابله با تروریسم همکاری می کند.
امور خارجه  نیشن، جنیفر ساکی، سخنگوی وزارت  به نوشته روزنامه 
امریکا در پاسخ به سؤالی درباره کاهش پیشرفت در انهدام مخفیگاه های 
مقوله های جدی  از  همچنان  مساله  این  گفت:  پاکستان  در  شبه نظامیان 
با  اقدامات مقابله  همکاری میان اسالم آباد و واشنگتن است. ما درباره 
تروریسم و همکاری در این باره، نگرانی های مشترکی داریم. بنابراین، 
انجام  بر  تعهد  و  پاکستان  با  ما  همکاری  تداوم  گواه  خود  مساله  این 

همکاری نزدیک درباره این مسائل است.
برنز، معاون  اظهارنظر ویلیام  به  امریکا  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
وزیر امور خارجه امریکا درباره این مساله اشاره کرد که وی به تلفات 
پاکستانی ها در این راه اذعان کرد اما از این کشور خواسته بود اقدامات 
برون مرزی شبه نظامیان را متوقف کرده و مخفیگاه های آن ها را در مرز 

پاکستان با افغانستان منهدم کنند.
اما  قرار می دهیم  مورد تحسین  را  اقدامات  این  ما  افزود:  جنیفر ساکی 
مشخص است که این مساله همانی است که باعث تداوم فعالیت ما برای 

مقابله با شبه نظامی ها در پاکستان می شود.
از زمان تزلزل روابط میان پاکستان با امریکا در سال 2011، این روابط 

در حال بهبودی است.

از جام جهاني  بعد  مدافع چلسي 
قطعي  را  بارسلونا  به  انتقالش 

خواهد کرد.
بر اساس گزارش روزنامه برزیلی 
»lancent«، لوئیز باالخره انتقالی را 
که دو سال در انتظارش بوده، پس 
از جام جهانی قطعی خواهد کرد. 
این بازیکن تاکنون توافق کرده که 
یورو  میلیون   40 حدود  قیمت  با 

راهی بارسلونا شود.
از  حاکی  گزارش ها  حال  هر  به 
رسمی  اعالم  که  است  ها  این 
جام جهانی  پایان  تا  قرارداد  این 
خواهد  تعویق  به  برزیل   2014
افتاد. لوئیز به همراه دنی آلوس و 
بارسلونا در  بازیکنان  نیمار، سایر 

میدان  به  برزیل  برای  جام جهانی 
خواهد رفت.

نیمار  و  آلوس  می شود  گفته 
کسانی بودند که توانستند باالخره 
پس از اینکه این بازیکن 27 ساله 
شیوه بازی ژوزه مورینیو را به نقد 
به  پیوستن  برای  را  لوئیز  کشید، 

آبی اناری ها قانع کنند.
است  باور  این  بر  همچنین  لوئیز 
نظر  مورد  میانی  مدافع  دیگر  که 
مورینیو نیست که ترجیح می دهد 
از تری و کیهیل استفاده کند. سه 
در  لوئیز  که  قراردادی  از  سال 
رسانده،  امضا  به   2012 سپتامبر 

باقی مانده است.

پرس: 
مثل نادال تا آخرین قطرۀ خون تالش می کنیم

اینیستا:
 شک ندارم مسی ستارۀ جام جهانی می شود

ورزش
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محمداكرام اندیشمند

مسالۀ ورود فارغاِن مکاتب به دانشگاه ها با گذشِت هر سال 
پیچیده تر می شود و شمار کسانی که نمی توانند از سد کانکور 

عبور کنند نیز بیشتر می گردد. 
کانکورِ 1393 افزون بر آن که بیشتر از نیِم افراد شرکت کننده 
دشواری های  و  چالش ها  با  ساخت،  ناکام  یا  و  بی نتیجه  را 
مورد  والیات  برخی  در  آزمون  شفافیِت  بود.  همراه  زیادی 
تردید قرار گرفت و حتا از خرید و فروِش سواالت نیز سخن 
رفت. صدای اعتراض در شماری از والیات بلند شد و در 
والیت های هرات و  لوگر هم برگزاری کانکور در روز معین 
از سوی وزارت تحصیالت عالی به دلیل تقلباِت سازمان یافته 

ملغا اعالن شد.

طرِح حذف کانکور:
ناکامی یک صد وبیست هزار فارغ صنف 12 در آزمون کانکور 
امسال، پای وزیر تحصیالت عالی را به مجلس نماینده گان 
کشاند تا به پرسش های اعضای مجلس در این مورد پاسخ 
در  کانکور  به حذف  نیاز  از  عالی  تحصیالت  وزیر  بگوید. 
متقاضی  فارغان  ورود  خواهاِن  و  گفت  سخن  مجلس 
بر  تحصیلی  موسسات  و  دانشگاه ها  به  مکاتب  ثانوی  دورۀ 
اساِس نمرات سه سالۀ آن ها در دورۀ لیسه شد. از نظر وزیر 
در  تحصیل  کیفیت  می تواند  روش  این  عالی،  تحصیالت 

دانشگاه ها را باال ببرد.
اما حذف کانکور مطابق طرح وزیر تحصیالت عالی و معرفی 
شاگرداِن دارای نمرات بلند از سوی وزارت معارف، مصداق 
ناودان  از زیر چکک به زیر  همان ضرب المثل محلِی رفتن 
دولِت  که  کشوری  در  را  طرح  این  می توان  است! چه گونه 
و  فساد  از  به دور  است،  زمین  روی  دولت ِ  فاسدترین  آن 

بی عدالتی به انجام رساند؟ 
این طرح  بر چالش و پیچیده گی معضِل فارغان دورۀ ثانوی 
افزایش  را  فساد  و  رشوت  می افزاید،  دانشگاه ها  سپس  و 
می دهد، جای شاگردان الیق را شاگردان صاحِب زر  و زور 
وزارت  سوی  از  فرافکنی  یک  واقع  در  طرح  این  می گیرد. 

از سیستم  ناشی  که می خواهد مشکِل  عالی ست  تحصیالت 
کانکور و مکانیسم ورود فارغان دوران ثانوی مکاتب را به 
دانشگاه ها، از خود دور کند و آن را به گردن وزارت معارف 

اندازد.

کانکور؛ مشکل ساز یا مشکل گشا؟
لشکری  ماندن  باقی  افغانستان،  در  کانکور  معضل  نخستین 
از فارغاِن دوران ثانوی مکاتب است که موفق نمی شوند از 
نفر  هزار  هر  از  اخیر  سال های  در  کنند.  عبور  کانکور  سد 
این  یافته اند.  راه  دانشگاه ها  به  نفر  صد  تنها  لیسه ها،  فارغ 
ثانوی و  در حالی ست که تناسب میان شمار فارغاِن دوران 
کمیت راه یافته گان به موسسات تحصیلی، به صورت فزاینده 

حالت معکوس می گیرد.
دومین معضل برآمده از کانکور این است که کانکور، بسیاری 
از فارغان دوران ثانوی مکتب یا لیسه را بدون در نظرداشت 
دانشگاه ها  در  تحصیل  دوران  وارد  آن ها  عالیق  و  استعداد 
کانکور  سد  از  کامیاب شده  فارغان  از  تعدادی  اگر  می کند. 
نظر  مورد  وارد رشته های  مبنای عالیق و خواست خود  بر 
ناگزیری  در حالت  آنان  از  بیشتری  تحصیلی شوند، درصد 
مطابق  تنها  نه  که  می شوند  تحصیلی یی  رشته های  وارد 
ظرفیت های  و  استعداد  مطابق  حتا  که  نیست،  عالیق شان 
تحصیلی شان نیست. تقسیمات فارغان لیسه ها پس از عبور از 
سد کانکور به رشته های تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات 
تحصیلی عالی و نیمه عالی، در واقع یک »تبر تقسیم« است. 
چنین حالتی، کانکور را به جای یک فرصت برای شاگردان 
مستعد و مشتاق تحصیل، به یک نگرانی و تهدید و ابزار قمار 

تبدیل می سازد.
پایان تحصیل دانشجویان  تبعاِت  به  سومین مشکل کانکور، 
در موسسات تحصیلی برمی گردد. همان ده ها و شاید صدها 
هزار نفری که با عبور از سد کانکور وارد مؤسسات تحصیلی 
می شوند، پس از چهار یا پنج سال تحصیل با توجه به کیفیت 
پایین تحصیل، به بازار کار راه نمی یابند و نتیجۀ آن در آیندۀ 
نه چندان دور، شکل گیری مشکالت عظیم اجتماعی یی است 
که افغانستان را با لشکر...                        ادامه صفحه 7

حل معضل ورود به دانشگاه؛ 

حذف کانکور یا تغییِر نظام آموزشِی افغانستان

شکایتدهقانانپروانازبیآبی

!گردیممیلبانتشنهماوکوزهدرآب
که  پروان  والیت  کشاورزی  آب یاری  کانال 
والیت  دریای  از  دارد؛  طول  کیلومتر   24
پنجشیر سرچشمه گرفته و بیش از 24 هزار 
این والیت و ولسوالی  زارعتی  زمین  هکتار 

قره باغ کابل را آب یاری می کند.
اما پاک نشدن این کانال از مدت چند سال 
به این سو، مردم و دهاقین والیت پروان را 
شکایت  بابت  این  از  آنها  و  ساخته  نگران 

دارند.
والیت  دهاقین  از  یکی  نسیم  محمد  حاجی 
پروان که باشنده »قلند خیل« ولسوالی بگرام 
این سو،  به  سال  از هفت   « می گوید:  است 
زمین های  که  پروان  والیت  آب یاری  کانال 
و  السراج  بگرام، جبل  زراعتی ولسوالی های 
از آن آب یاری می شود؛  مرکز والیت پروان 
پاکاری نشده و این سبب شده که همه ساله 
دهاقین ولسوالی بگرام و مرکز والیت پروان 

با قلت آب زراعتی مواجه شوند.«
به گفتۀ این باشندۀ پروان، با آمدن سال جدید 
که باز هم کانال آب یاری پروان پاکاری نشده 
است؛ نگرانی و تشویش مردم از بابت کمبود 

آب زارعتی که کشت زراعت شان همه ساله 
زیاد  می شود،  مواجه  آب  کمبود  مشکل  با 

شده است.
می شود  از مدت هفت سال  که  می گوید  او 
مواجه  مشکل  این  با  پروان  والیت  دهاقین 
اند؛ اما دولت نتوانسته تا این مشکل را حل 

کند.
شمس الدین یکی از دهاقین منطقه باالخیل 
زمین  جریب  چهار  که  پروان  والیت  مرکز 
زمین  این  از  باید   « می گوید:  دارد  زراعتی 
زراعتی همه ساله چهارصد هزار افغانی عاید 
بدست بیاورم؛ اما بخاطر کمبود آب زراعتی 

نصف آن را بدست آورده نمی توانم.«
فصل  در  که  بودیم  »امیدوار  می افزاید:  او 

خزان و زمستان دولت بخاطر پاکاری کانال 
آبیاری تصمیم بگیرد و مشکالت ما دهاقین 
امسال حل شود؛ اما متأسفانه نشده و دولت 

در غم و رنج مردم نیست«.
عظیمی  محمدجاوید  انجینر  حال،  عین  در 
این  تایید  با  پروان  تنظیم آب والیت  رییس 
مشکل دهاقین به خبرگزاری جمهور گفت: 
» ما بخاطر پاکاری این کانال تالش کردیم. 
موسسه  دفتر  به  و  شده  ساخته  پروپوزل 
جایکای جاپان داده شده. }آنها{ وعده کرده 
این  کنند.  می  مالی کمک  تمویل  در  که  اند 
کانال آبیاری در سال 1345 توسط چینایی ها 
ساخته شده بود. به چینایی های نیز پروپوزل 
داده شده و وزارت آب و برق نیز در جریان 
است که 350 هزار دالر بخاطر پاکاری آن در 

نظر گرفته است. اما تاکنون منظور نشده«.
به گفته وی؛ هزینه پاک کاری این کانال بر 

یک میلیون دالر بالغ می گردد.
آبیاری  کانال   « نمود:  تصریح  عظیمی  آقای 
 29 باید  تخنیکی  و  معیاری  گونه  به  پروان 
تا  باشد؛  داشته  گنجایش  را  آب  مکعب  متر 

دهاقین پروان مشکالت شان از ناحیه کمبود 
متر   15 اکنون  اما  شود.  مرفوع  زراعتی  آب 
ندارد که  بیشتر در آن گنجایش  مکعب آب 
دهاقین پروان را با مشکل روبرو ساخته است 

.«
مالداری  و  زارعت  رییس  فرزام  عبدالکبیر 
والیت پروان با تایید کمبود آب زارعتی برای 
دهاقین این والیت می گوید: اداره تنظیم آب 
پاکاری  آنها،  با  هماهنگی  در  پروان  والیت 
پالن  و  طرح  را  والیت  این  آبیاری  کانال 
گذاری کرده است که بودجه مالی آن توسط 
با  و  می شود  پرداخت  و آب  انرژی  وزارت 
پروان  والیت  دهاقین  مشکالت  آن،  تطبیق 

مرفوع خواهد شد.


