
روز  ملی،  آجندای  کنفرانس  آدرس  از  افغانستان،  در  ملی  وحدت  دولت  پیشنهادی  ُمدل  یادداشت: 
پنجشنبه)22اسد/مرداد( در نشستی در هوتل کابل استار ارایه شد.

در این نشست، شماری از نخبه گان سیاسی، استادان دانشگاه، نماینده گان مجلس و نماینده گان شماری 
از سفارت خانه های خارجی مقیم کابل اشتراک کرده بودند.

در این سیمینار، نخبه گان دانشگاهی و سیاسی، روی چارچوب پیشنهادی تشکیل دولت وحدت ملی در 
افغانستان که از سوی کنفرانس آجندای ملی ارایه شده است، به گونۀ مفصل بحث و گفت و گو کرده و 

پیشنهادهای شان را به منظور غنامندسازی هرچه بیشتر این طرح، ارایه کردند.
متن سخنرانی سخنرانان این نشست، پس از این از روزنامۀ ماندگار به نشر می رسد
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عشـق يعني هرگز پشيمان نشدن.

اریش سکال 

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

جدید  سفیر  عنوان  به  را  مکینلی  مایکل  سفید،  کاخ 
امریکا در افغانستان و جانشین جیمز کانینگهام معرفی 

کرد.
مکینلی اکنون معاون سفیر امریکا در کابل است و از 

اوضاع افغانستان آگاهی خوبی دارد. 
واشنگتن اظهار داشته است که مایکل مکینلی انتخاب 
اوباما رییس جمهور امریکا برای سفارت این کشور در 

افغانستان است.
مکینلی جایگزین جیمز کانینگهام می شود که از سال 

۲۰۱۲ تاکنون سفیر امریکا در کابل بوده است.

نخست وزیر انگلیس از کاندیداهای ریاست جمهوری افغانستان 
خواست تا اختالفات خود را کنار گذاشته و برای حل بحران این 
رییس جمهور  که  کرد  تأکید  و  کنند  همکاری  یکدیگر  با  کشور 
جدید افغانستان باید در نشست سازمان پیمان آتالنتیک شمالی 

حضور یابد.
کاندیداهای  گفت:  انگلیس  نخست وزیر  کامرون  دیوید 
را  آمده  وجود  به  اختالف  های  باید  افغانستان  ریاست جمهوری 
کشور  این  بحران های  نابودی  و  کاهش  در جهت  و  کرده  حل 

بکوشند و سعی کنند فضای خالی سیاسی افغانستان را پر کنند.
دیوید کامرون تأکید کرد: کاندیدا های ریاست جمهوری افغانستان 
در مورد چگونگی حکومت و ایجاد حکومت وحدت ملی، باید 
بر مبنای توافقی که با حضور جان کری وزیر امور خارجه امریکا 
صورت گرفت عمل کنند....                          ادامه صفحه 6

کابل،  شهر  در  مایع  گاز  قیمت  بی پیشینۀ  افزایش 
باشنده گان این شهر را نگران ساخته است. 

باشنده گان شهر کابل می گویند، در بسیاری دوکان های 
اما در برخی دوکان ها هم که  ندارد؛  شهر گاز وجود 

گاز است،  فی کیلو ۱۲۰ افغانی به فروش می رسد. 
این درحالی است که پیش از این یک گیلیو گاز مایع 

در بازار کابل 5۰ – 45 افغانی به فروش می رسید. 
بالون گاز در دست  که  کابل  باشندۀ شهر  اجمل یک 
به  دوکان  شده؛  شهر خالص  در  گاز  می گوید:  دارد، 

دوکان می گردیم، گاز پیدا نمی شود. 

یک باشندۀ دیگر شهر کابل گفت که وزارت تجارت و 
صنایع در زمینۀ تنظیم هزینۀ گاز مایع ناکام بوده است. 
در این حال، برخی از فروشنده های گاز مایع در شهر 
کابل می گویند که به سبب کمبود گاز در شرکت های 

عمده، آن ها نیز از فروش آن دست برداشته اند.
افغانستان  حکومت  از  مایع  گاز  فروشنده های  این 
می خواهند تا به خاطر حل این مشکل هر چه زودتر 

اقدامات الزم را انجام دهند.
افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق های  دیگر،  سوی  از 
می گوید، حکومت تا حاال برای حل این مشکل اقدام 

نکرده و پالن مشخصی نیز در این زمینه روی دست 
ندارد.

خان جان الکوزی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت: 
حکومت باید میکانیزم دقیق را تطبیق کند تا پس از این 
قراردادهای واردات گاز و تعیین قیمت آن را در کنترل 

داشته باشد.
این  نه قانون؛  »اینجا نه اصول معلوم است،  او گفت: 
)مشکل( در صورتی حل می شود که مکمل سیستم و 
گاز  تاجر  به  و  باشد  دولت  دست  به  قراردادها  تمام 
بدهد و یا هم که...                         ادامه صفحه 6

سفیر جدید امریکا در کابل تعیین شد

کامرون: 
حضور رییس جمهور جدید افغانستان 

در نشست ناتو الزامی است

بحـث اشتـراک کنـنده گـان

اولين مغز 
متفکِر جهـان 
هم پيدا شد!

2

4

7

5

هنری ميلر 
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ارتش  جهان 
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در برگ ها

آمـوزِش 
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مـکاتب
 و بی اعتمادی 

به علم

قیمت گاز مایع به 120 افغانی رسید
وزارت تجارت و صنایع: 

گـاز اصـاًل قیمت نشـده!
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مـعارف، ابـزار دسـت وزیـر
حضور جبری صدها معلم در نشست شوراهای حزب اسالمی



جمعه شِب گذشته مثل همۀ شهرونداِن این 
کشور که دغدغۀ آینده و انتخابات را دارند، 
به تماشای برنامه های سیاسی و فراسیاسِی 
که  برنامه هایی  بودم؛  مشغول  تلویزیون ها 
و  اند  پُر  امور  تحلیل گِر  و  کارشناس  از 
می اندازند  غبغب  به  باد  مهمانان چنان  گاه 
و  سیاست  جهاِن  کارکشته های  گویی  که 
به  احترام  ضمِن  البته  جامعه شناسی اند. 
نمی توان  انکار  چنین اند،  واقعًا  که  آنانی 
کرد که تزاحِم رسانه ها در کشور به تزاحِم 

تحلیل گران نیز انجامیده است. 
روزنامه نگار  دوستی  از  جالبی  خاطرۀ 
از  یکی  خانۀ  به  می گفت  که  آمد  یادم  به 
کارشناسان برای انجام مصاحبه رفته بودم، 
وقتی کارم تمام شد و می خواستم خانه را 
از  مصاحبه کننده  سه  که  دیدم  کنم،  ترک 
از  سه رسانۀ دیگر هم به صف نشسته اند. 
خانۀ آن کارشناس به خانۀ کارشناِس دیگر 
رفتم، دیدم آن جا هم وضع به همین منوال 
گرفتن  منتظر  رسانه ها  از  تعدادی  و  است 
به  من  کارشناس اند.  جناِب  دیدگاه های 
شوخی گفتم که حاال گفت وگو با رسانه ها 
بدل شده و خوب است  به یک شغل  هم 
با  این کارشناساِن عزیز در ازای گفت وگو 
همین  از  که  بگیرند  پول  مقداری  رسانه ها 

راه تأمین معیشت هم صورت گیرد. 
به هر حال، وضع کشور و انتخابات که چنین 
بیشتر نمی توان  توقِع  نیز  از رسانه ها  باشد، 
اما برگردیم اصِل موضوع. گفتم  داشت. و 
یکی  سیاسِی  برنامه های  دیدن  مشغول  که 
از تلویزیون ها بودم که با عبدالقیوم کوچی 
از  یکی  احمدزی  اشرف غنی  داکتر  کاکای 
گفت گو  افغانستان  انتخابات  نامزدهای 
کوچی،  عبدلقیوم  جناب  این  البته  می کرد. 
داکتر هم هست اما این که در چه رشته یی، 
را  ایشان  که  بود  اولین بار  من  نمی دانم. 
خودشان  هرچند  می دیدم،  تلویزیون  در 
اند و  ادعا داشتند که نویسنده و تحلیل گر 

دیپلمات. 
داشت؛  جالبی  حرف های  کوچی  آقای 
توهم  نوعی  از  ناشی  باید  که  حرف هایی 
که  بود  معتقد  کوچی  آقای  شوند.  خوانده 
مردم  و  است  مشخص  انتخابات  نتیجۀ 
از  خبرنگار  وقتی  کیست.  برنده  می دانند 
او پرسید که برنده کیست، آقای کوچی با 
زبان  بر  را  برادرزاده اش  نامِ  وقاحت  کماِل 

آورد. 
آگاه  منتقد  براهنی  رضا  داکتر  پیش  سال ها 
ادبی در مورد برخی شاعران نوشته بود که 
اگر بالقوه پیِش عمه و خالۀ خود شاعر اند اما 
بالفعل پیش مردم شاعر شمرده نمی شوند. 
بالقوه  آقای کوچی  برادرزادۀ  اگر  حاال هم 
پیش کاکا و مامایش برنده و رییس جمهور 

برندۀ  به عنوان  شمرده می شود، ولی هنوز 
نمی شود  شناخته  مردم  سوی  از  انتخابات 
است.  بدی  توهِم  بدون شک  توهم  این  و 
آقای  از  برنامه  مجری  وقتی  این که  مهم تر 
کوچی پرسید که این نتیجه را چه گونه و بر 
اساِس چه مبنایی به دست آورده، بازهم به 
همان تیوری توطیه متوسل شد که همه این 

را می گویند. 
را  چیز  همه  که  پرسیدند  را  بوذرجمهر 
می دانی. گفت همه چیز را همه کس داند و 
همه کس تا هنوز از مادر زاده نشده است. 
تأکید آقای کوچی بر برنده شدِن برادرزاده 
خالی از اشکال نیست. این که فردی نسبت 
عاطفی  می تواند  خانواده اش  عضو  به 
برخورد کند، یک مسأله است؛ ولی مسالۀ 
عنوان یک  به  فرد  این  که  است  این  دیگر 
دیپلمات و سیاست مدار چه گونه با موضوع 

برخورد می کند. 
جنجال های  که  نمی داند  کوچی  آقای 
آغاز  چرا  و  شد  آغاز  چه گونه  انتخابات 
واقعًا  که  مشکالت  این همه  مسبِب  و  شد 
افغانستان را به بن بست کشانده، کی ها اند. 
نسبت  را  نیت  ُحسِن  همین  کوچی  آقای 
به فرزندانش نیز تبارز داد؛ فرزندانی که از 

بدو تولد در ایاالت متحدۀ امریکا زنده گی 
می کنند. به گفتۀ آقای کوچی این فرزندان 
چنین  هم  باید  تحصیل کرده.  و  اند  منور 
باشد، چون فرزندان ایشان که در برهه های 
نبوده اند که  این سرزمین  مرگ و خطر در 
کنند.  تحصیل  نتوانند  گوناگون  دالیل  به 
آنان باید منور شده باشند، چون در دنیای 
بدون  نیز  فردا  و  شده اند  بزرگ  منوران 
کمترین تردیدی، ادعای اربابی و پادشاهی 
بر این ملک را خواهند کرد. خیر است که 
دیگران برای نجاِت این کشور چه کرده اند 
پشت  را  سختی  و  تلخ  روزهای  چه  و 
و  اند  داده  قربانی  چه قدر  سرگذشتانده اند، 

چه مصایبی را تحمل کرده اند! 
در  طالبان  زمان  در  کوچی  آقای  فرزنداِن 
و  باشند  نخوانده  درس  که  نبودند  کشور 
باشند.  »شرعی« شالق خورده  دالیل  به  یا 
وقتی مجری برنامه از آقای کوچی در مورد 

طالبان پرسید، بدون کمترین درنگی او گفت 
که در حِق طالبان ظلم شده درحالی که آن ها 
مسلمان و افغان اند. آقای کوچی حتا از نقد 
گونه یی  به  و  ورزید  ابا  نیز  طالبانی  تفکر 
اما  نمی کند.  رد  را  تفکر  این  که  داد  نشان 
پرسش این جاست که آقای کوچی از تفکر 
طالبانی و حاکمیت طالبان چه می داند؟ چرا 
نظام  و  تفکر  به  ارادت  این همه  که  ایشان 
طالبانی دارند، در زمان حاکمیِت این گروه 
شده  هم  شاید  نشدند؟...  افغانستان  وارد 

باشند و کسی خبر نداشته باشد!
کسی به قاضی عضدالدین گفت که در خانه 
همه نادیده به دعای شما مشغول اند. قاضی 
دیده  که  شاید  نادیده،  می گویی  گفت چرا 
باشند. حاال هم شاید آقای کوچی در زمان 
حاکمیِت طالبان هم با آن ها مراوده داشته و 

کسی از آن خبر نداشته است. 
در  چیزی  گفت وگو  این  در  کوچی  آقای 
دلیل  نگفت.  طالبانی  تفکِر  نوعیِت  مورد 
وقتی  است.  مشخص  کاماًل  امری  چنین 
رویایِی  حکومت  در  بخواهد  برادرزاده 
دهد،  اختصاص  طالبان  به  را  بخشی  خود 
نباید در مورد  بدون شک اعضای خانواده 
تفکر طالبانی  بگویند.  تفکر طالبانی چیزی 

در چنین حکومِت رویایی می تواند بخشی 
از تفکراِت نظام به شمار رود، چون بدون 
نظامی  با  نمی توانند  طالبان  شبهه،  کمترین 
که در آن حق تعیین سرنوشت به مردم داده 
مردم ساالری  آن  ارزش های  و  باشد  شده 

باشد، کنار بیایند. 
آقای کوچی گفت و به صراحت هم گفت که 
اگر طالبان وارد کشور شوند و در انتخابات 
و  می برند  را  میدان  حتمًا  کنند،  شرکت 
کی  برنامه(  مجری  به  )اشاره  شما  آن وقت 

هستید که از این امر جلو گیری کنید. 
برادرزادۀ  آن،  تبع  به  و  کوچی  آقای 
این  اصلِی  وارثاِن  را  طالبان  دانشمندشان 
دلیل تالش های  به همین  خاک می دانند و 
به  را  حق  تا  کرده اند  آغاز  را  مضاعفی 

حق دار برسانند.
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احمــد عمران

اولین مغز متفکر جهـان هم پیدا شد!  

ستاد  میان  تخنیکی  رابطۀ  نوِع  هر  قطع  از  پس  هرچند 
و  انتخابات  کمیسیون  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتِی 
سازمان ملل، گفت وگوهای سیاسی هم چنان میاِن دو نامزد 
ادامه یافته؛ اما دیده می شود که این دیدارها تا کنون هیچ 
نتیجۀ خاصی به دنبال نیاورده است. لحِن سخن گویان ِ هر 
نامزد  دو ستاد نشان می دهد که هنوز فاصله میاِن هر دو 
وجود دارد و موانِع زیادی فراراهِ آن ها قرار گرفته است.  

نامزد  دو  میان هر  که  اجرایی  پسِت  بحث صالحیت های 
بی نتیجه  هم چنان  اختالف هاست،  اصلِی  نقطۀ  عنوان  به 
مانده و اصل مسأله هم همین است و احتمال می رود که 
دامنۀ این اختالف ها تا مدت ها بعد نیز ادامه یاید. اگرچه 
خارجۀ  وزیر  و  رییس جمهور  به خصوص  جهان  رهبراِن 
امریکا، نخست وزیر بریتانیا و نخست وزیِر آلمان به تازه گی 
به  که  خواسته اند  ریاست جمهوری  انتخاباِت  نامزدان  از 
تشکیل دولِت وحدِت ملی بپردازند؛ اما دست کم یکی از 
تیم های انتخاباتی که متهم به تقلب نیز است، تشکیل دولت 
نکته  این  می داند.  اساسی  قانون  مخالِف  را  ملی  وحدِت 
نشان می دهد که هیچ زمینه یی برای ایجاد دولت وحدِت 
ندارد و رییس جمهور  نامزد وجود  این دو  از طریق  ملی 
کرزی نیز به عنوان بازیگر اصلی، برای دور نگه داشتِن دو 

نامزد از یکدیگر تالش می کند.
واقعیت این است که وضعیت از دسِت هر دو نامزد بیرون 
که  است  چیده  گونه یی  به  را  زمینه   کرزی  آقای  و  شده 
نامزدان  اگر  بازهم  اما  باشد.  میدان خودش  بازیگر اصلِی 
یابند،  دست  گفت وگوهای شان  در  منطقی  تفاهِم  یک  به 
می توانند بن بسِت موجود را بشکنند. ولی اگر این نامزدان 
و  دیدارها  باشند،  نداشته  صداقت  یکدیگر  به  نسبت 
گفت وگوهای شان نیز هیچ گرهی از مشکالت باز نخواهد 

کرد.
اشرف غنی  هم  و  عبداهلل  داکتر  هم  که  می رسد  نظر  به 
یعنی  بگیرد؛  قرار  دوم  موقعیِت  در  رقیب شان  می خواهند 
خودِ  که  می گویند  رییس جمهور سخن  موقِف  از  دو  هر 
حاال  می کشاند.  چالش  به  را  تفاهم  نوع  هر  حالت،  این 
هم  تخنیکی  روند  و  نشده  باطل  و  مشخص  تقلب ها  که 
بنیاد  بر  نمی تواند  دولتی  داده، هیچ  از دست  را  اعتبارش 
شکل  است،  سوال  زیر  مشروعیتش  که  انتخاباتی  چنین 
تداوم  و  تحول  تیم  انتخاباتِی  ستاد  یک طرف،  از  بگیرد. 
در  عبداهلل  داکتر  پیشنهادهای  دانستِن  قانون  خالف  با 
از  را  تفاهم  نوع  هر  زمینۀ  نامزد،  دو  بین  گفت وگوهای 
بین برده و سنِگ کالنی را سر راه داکتر عبداهلل قرار داده 
است، و از طرِف دیگر ستاد انتخاباتِی داکتر عبداهلل با داخل 
شدن ها و بیرون شدن های مکرر از پروسه، انتقاداِت زیادی 

را متوجه خود ساخته است.
تداوم  و  تحول  تیم  که  می رسد  نظر  به  میانه  این  در  اما 
خوانِش درستی از وضعیِت موجود ندارد و نیز از ماهیِت 
کشورها  در  بحرانی  شرایط  در  که  ملی  وحدِت  دولِت 
تأکید  قانون  بر  چنان  و  است  بی خبر  نیز  می گیرد  شکل 
می کند که گویی هیچ خللی بر این انتخابات وارد نشده و 
همه چیز طبِق روال عادی پیش رفته است. حال آن که همه 
به نفع همین تیم، مشروعیِت  می دانیم تقلب های میلیونی 
این  از  است  قرار  که  حاال  و  برد  سوال  زیر  را  انتخابات 
منعطف تر  تیم  این  باید  دهیم،  نجات  را  افغانستان  وضع 
از هر کِس دیگر وارد میدان شود و راه را برای خروج از 
بن بست هموار سازد. اما مثل این که هنوز رهبرِی این تیم 
چشم به صندوق ها و آرای تقلبی دوخته و باور دارد که با 
تمسک به آن ها می تواند وارد ارگ ریاست جمهوری شود. 
انتخاباتی  تیم  یعنی  مقابل  طرِف  اگر  منطقًا  که  حالی  در 
داکتر عبداهلل اجازه ندهد، وارد شدن به ارگ ناممکن است. 
استوار  مواضِع خود  بر  باید  و همگرایی  اصالحات  ستاد 
باشد؛ به گونه یی که وقتی از روند تخنیکی خارج می شود، 
دیگر به آسانی وارد روند نشود و یا بدون حصوِل اطمینان 
از صداقِت جانب مقابل، به گفت و گوهای بی نتیجۀ سیاسی 
ادامه ندهد. زیرا این همه تغییر در مواضع، مردم را گیچ و 

سرگردان می سازد و ذهنیت های منفی را به بار می آورد. 

توصـیه یی به هر دو ستاد 
انتخـاباتـی

آقای کوچی در این گفت وگو چیزی در مورد نوعیِت تفکِر طالبانی نگفت. دلیل 
چنین امری کاماًل مشخص است. وقتی برادرزاده بخواهد در حکومت رویایِی خود 
بخشی را به طالبان اختصاص دهد، بدون شک اعضای خانواده نباید در مورد تفکر 
طالبانی چیزی بگویند. تفکر طالبانی در چنین حکومِت رویایی می تواند بخشی 
از تفکراِت نظام به شمار رود، چون بدون کمترین شبهه، طالبان نمی توانند با 
نظامی که در آن حق تعیین سرنوشت به مردم داده شده باشد و ارزش های آن 
مردم ساالری باشد، کنار بیایند
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رییس  جمهوری امریکا ظرف چند روز آینده به استونی سفر 
خواهد کرد و در یکی از نشست های ناتو شرکت می کند تا 
پیام »قاطعانه و بسیار جدی« را به همتای روسی خود بدهد 
و  کرده  متوقف  را  اوکراین  به  تهاجمش  باید  اینکه  بر  مبنی 

دست از کشورهای بالتیک بردارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مداخله جدید روسیه به شرق 
اوکراین که در حمایت از جدایی طلبان صورت گرفت، باعث 
رییس جمهور  اوباما،  باراک  و  است  این کشور شده  بی ثباتی 
حوزه  در  ناتو  نیروهای  متحدین  داد،  تضمین  مجدداً  آمریکا 
کنار  در  لیتوانی  و  لتونی  استونی،  کشورهای  بالتیک،  دریای 
اوکراین خواهند بود و مسکو باید توجه اش را به این کشورها 

معطوف کند.
این سفر، پس از سفر جورج بوش در سال ۲۰۰6 دومین سفر 
رییس جمهور امریکا به استونی خواهد بود. اوباما در این دیدار 

با رهبران سه کشور مالقات کرده و سخنرانی خواهد کرد.
چارلز کوپچان، دبیر اجرایی همکاری های اروپایی کاخ سفید 
درباره هدف سفر اوباما گفت: روسیه حتی نباید درباره آشفته 
دریای  حوزه  کشورهای  دیگر  از  یک  هیچ  یا  استونی  کردن 

بالتیک فکر کند.
به  به شرق  توجه  کردن  معطوف  بر  ناتو  نشست  این  تمرکز 
در  نیروهای روسی  علیه هرگونه گسترش  عنوان یک سنگر 

شرق اروپا خواهد بود.
با  مقابله  چگونگی  درباره  همچنین  اوباما  سفر  حاشیه  در 
شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه گفت وگو خواهد شد. 
یکی از چالش های اوباما در این سفر متقاعد کردن نیروهای 

ناتو برای افزایش هزینه های دفاعی خود است.

قدرتمندترین ارتش  جهان عرب
پایگاه اینترنتی گلوبال فایر پاور در گزارشی ۱۰ ارتش 
قدرتمند عربی و جایگاه آن ها در میان ارتش های جهان 
در سال ۲۰۱4 را مشخص و اعالم کرد که ارتش مصر 

در صدر این ارتش ها قرار دارد.
امور  بررسی  به  که  پاور  فایر  گلوبال  اینترنتی  پایگاه 
نظامی می پردازد در گزارشی ۱۰ ارتش قدرتمند عربی 
و جایگاه و مرکز آن ها در میان ارتش های جهان در سال 
۲۰۱4 را مشخص و اعالم کرد که ارتش مصر در صدر 
این ارتش ها قرار دارد و پس از آن ارتش عربستان به 
عنوان قدرتمندترین ارتش در کشورهای عربی هستند.

راس  در  مصر  ارتش  گزارش،  این  اساس  بر 
قدرتمندترین ارتش های کشورهای عربی و سیزدهمین 

ارتش قدرتمند در جهان است.
در حال حاضر ارتش مصر 468 هزار سرباز و نظامی 
تن  هزار   479 به  آن  ذخیره  نیروهای  تعداد  و  دارد 

می رسد.
ارتش مصر همچنین 4487 تانک، 9644 موتر زرهی، 
863 جت جنگنده، ۲۰۰ هلی کوپتر، ۲۲۱ یگان دریایی 
 4.۱ به  مصر  دفاعی  بودجه  و  دارد  دیگر  تجهیزات  و 

میلیارد دالر می رسد.
ارتش عربستان نیز در جایگاه دوم قدرتمندترین ارتش 
کشورهای عربی و بیست و پنجمین ارتش قدرتمند در 
جهان است. تعداد ساکنان عربستان ۲8 میلیون تن است 
و  می رسد  تن  هزار   ۲33 به  ارتش  نیروهای  تعداد  و 

تعداد نیروهای ذخیره آن ۲5 هزار تن است.
ارتش عربستان ۱9۰9 تانک، 489۰ موتر زرهی، 977 

جنگنده، 368 هلی کوپتر و ۲3 یگان دریایی دارد.
این  ارتش  در سوریه،  درگیری های  و  با وجود جنگ 
کشور در جایگاه سوم در میان قدرتمندترین ارتش ها 
ششمین  بیست و  جایگاه  در  و  عربی  کشورهای  در 

کشور در جهان قرار دارد.
تعداد ساکنان سوریه به ۲۰.8 میلیون تن، تعداد نیروهای 
ارتش به 3۰4 هزار تن و نیروهای ذخیره به 45۰ هزار 

تن می رسد.
 695 زرهی،  موتر   794۰ تانک،   4۱5۰ سوریه  ارتش 
و  دارد  دریایی  یگان   4۱ و  هلی کوپتر   ۱76 جنگنده، 

بودجه دفاعی آن به ۲.5 میلیارد دالر می رسد.
میان  در  قدرتمند  ارتش  چهارمین  نیز  الجزایر  ارتش 
در  قدرتمند  ارتش  سی و یکمین  و  عربی  کشورهای 
جهان است. تعداد ساکنان الجزایر 37.3 میلیون تن و 
نیروهای ارتش ۱۲7 هزار تن و تعداد نیروهای ذخیره 

آن ۱5۰ هزار تن است.
 4۰9 زرهی،  موتر   ۱8۰۰ تانک،   ۱۰5۰ الجزایر  ارتش 
و  دارد  دریایی  یگان   ۲9 و  هلی کوپتر   ۱36 جنگنده، 

بودجه دفاعی آن به 8.۱ میلیارد دالر می رسد.
میان  در  قدرتمند  ارتش  پنجمین  امارات  ارتش 
در  قدرتمند  ارتش  چهل و دومین  و  عربی  کشورهای 
و  تن  میلیون   7.8 امارات  ساکنان  تعداد  است.  جهان 
نیروهای  و  است  تن  هزار   65 ارتش  نیروهای  تعداد 

ذخیره در اختیار ندارد.
تانک، ۱54۰ موتر زرهی،  امارات 545 دستگاه  ارتش 
457 جنگنده، ۱4۰ هلی کوپتر و 7۰ یگان دریایی دارد و 

بودجه دفاعی آن به ۱5.۲ میلیارد دالر می رسد.
ارتش یمن نیز با 4۰۱ هزار نیرو، ۱۰6 تانک، 6۰۰ موتر 
زرهی، 363 جنگنده، 94 هلی کوپتر و 33 یگان دریایی 
ارتش های  قدرتمندترین  میان  در  ششم  جایگاه  در 
کشورهای عربی و در جایگاه چهل و پنجم جهانی قرار 

دارد.
و  تن  هزار   45۰ آن  ارتش  ذخیره  نیروهای  تعداد 

بودجه ی دفاعی آن ۱.۲ میلیارد دالر است.
ارتش اردن با ۱۰۰ هزار نیرو، 65 هزار نیروی ذخیره، 
 ۱۱8 جنگنده،   3۲4 زرهی،  موتر   ۲88۱ تانک،   ۱۰48
هلی کوپتر و 39 یگان دریایی هفتمین ارتش قدرتمند 
و  عربی  کشورهای  ارتش  قدرتمندترین  میان  در 

شصت و هفتمین ارتش قدرتمند در جهان است. میزان 
بودجه دفاعی آن به ۱.3 میلیارد دالر می رسد.

ارتش عراق که پیشتر قدرتمندترین ارتش در کشورهای 
حال  در  داشت  را  جهانی  پنجم  جایگاه  و  بود  عربی 
و  عربی  کشورهای  میان  در  هشتم  جایگاه  در  حاضر 
در جایگاه شصت و هشتمین در جهان قرار دارد. تعداد 
ارتش  نیروهای  تعداد  و  تن  میلیون   3۲ عراق  ساکنان 
نیروهای ذخیره 34۲ هزار تن  تعداد  ۲76 هزار تن و 
است. ارتش عراق 396 تانک، ۲643 خودروزی زرهی، 
۲78 جنگنده، ۱۲9 هلی کوپتر و 88 یگان دریایی دارد و 

بودجه دفاعی آن به 5.5 میلیارد دالر می رسد.
ارتش عمان با 6۲ هزار نیرو و ۲۰ هزار نیروی ذخیره، 
 4۲ جنگنده،   ۱۰۱ زرهی،  موتر   ۱۰4۰ تانک،   ۲۱5
هلی کوپتر و هشت یگان دریایی در جایگاه نهم در میان 
میان  در  نهم  و  در جایگاه شصت  و  کشورهای عربی 
ارتش های جهان قرار دارد. بودجه دفاعی عمان به 67 

میلیارد دالر می رسد.
ارتش کویت نیز با ۱4.5 هزار نیرو، 368 تانک، 93۲ 
خوردروی زرهی، ۱۰8 جنگنده، 44 هلی کوپتر و 44 
یگان دریایی در جایگاه دهم قدرتمندترین ارتش های 
و  دارد  قرار  جهان  هفتادو چهارم  جایگاه  در  و  عربی 

بودجه دفاعی آن به 5.۱ میلیارد دالر می رسد.

پیام جدی اوباما به پوتین در ویلز

نخست وزیر هند:

برای ایجاد روابط مسالمت آمیز و همکاری 
با پاکستان تالش می کنیم

اسماعیل هنیه:عباس برای تشکیل »کشور فلسطین« چه طرحی دارد؟

 خانه ام ویران شد
 اما وطنم باقی ماند

منابع آگاه فلسطینی اعالم کردند که محمود عباس طرحی 
سه مرحله ای را برای تشکیل کشور مستقل فلسطین تدوین 
توافق  با  فلسطینی  این گام توسط رهبران  که  کرده است 

جنبش حماس در راس اولویت ها قرار دارد.
الشرق  فرامنطقه ای  روزنامه  با  مصاحبه  در  آگاه  منابع 
االوسط اعالم کردند که بر اساس این طرح محمود عباس، 
زمانی  مهلت  یک  فلسطین،  خودگردان  تشکیالت  رییس  
کشور  مرزهای  تا  می شود  داده  آمریکایی ها  به  چهارماهه 
آتی فلسطین را ترسیم کنند تا بتوانند رژیم صهیونیستی را 
برای به رسمیت شناختن آن راضی کنند؛ در صورتی که دو 
طرف با این مساله موافقت کنند مذاکرات فوری که دارای 
سقف زمانی است آغاز می شود و در جریان آن از تل آویو 
خواسته می شود تا نقشه ای را که دارای مرزهای اسرائیل 
اقدامات شکست  این  اما در صورتی که  ارائه دهد  است 
بخورد مسئوالن تشکیالت خودگردان فلسطین با حمایت 
خواهان  تا  می روند  امنیت  شورای  به  عربی  کشورهای 
زمانی  دوره  در  فلسطین  اراضی  از  صهیونیست ها  اخراج 
نیز شکست  اقدام  این  اما در صورتی که  مشخص شوند 
بخورد رهبران فلسطینی گزینه سوم را اجرا خواهند کرد 
کیفری  دادگاه  از جمله  بین المللی  سازمان های  تمام  به  و 
ملحق خواهند شد و محاکمه رهبران رژیم صهیونیستی را 

آغاز خواهند کرد.
اخیر  نشست  هنگام  در  طرح  این  که  کردند  تاکید  منابع 
سازمان آزادیبخش فلسطین تدوین شد و عباس در دیدار 
سیاسی  دفتر  رییس  مشعل،  خالد  با  دوحه  در  اخیر خود 

جنبش حماس در خصوص این طرح توافق یافتند.
حضور  با  را  فلسطینی  هیات  یک  عباس  که  است  قرار 
صائب عریقات، مذاکره کننده ارشد تشکیالت خودگردان 
فلسطین و ماجد فرج، مدیر دستگاه اطالعات به واشنگتن 
خارجه  وزیر  کری،  جان  با  دیدار  در  آن ها  تا  کند  اعزام 
آمریکا این طرح محمود عباس را به صورت کامل مطرح 
کنند و از موضع آمریکا در قبال این طرح آگاه شوند اما 
قاهره  از نشست شورای وزرای عرب در  اقدام پس  این 

برگزار خواهد شد.
تاکید  االوسط  الشرق  روزنامه  با  مصاحبه  در  مسئوالن 
کردند که این طرح تنها ضمانت برای جلوگیری از تکرار 

تجاوزات در حق مردم فلسطین است.
که  داد  گزارش  هاآراتص  عبری زبان  روزنامه  هم زمان 
عباس به آمریکایی ها اعالم کرده است که مردم فلسطین 
در مدت زمان طوالنی منتظر نخواهند ماند تا اسرائیلی ها 

برای عقب نشینی از اراضی اشغالی قانع شوند.
که  است  این  خواهان  عباس  که  کرد  اعالم  روزنامه  این 
موارد  در  وی  و  شود  مشخص  مرزها  سریع تر  هرچه 
بسیاری در گذشته تالش کرد تا مرزها مشخص شود اما 

رژیم صهیونیستی با آن موافقت نکرد.
که  کردند  اعالم  فلسطین  در  آگاه  منابع  دیگر  سوی  از 
اواسط  در  اسرائیلی  و  فلسطینی  طرف های  میان  مذاکره 
تا مسایل حل و فصل  از سر گرفته می شود  هفته جاری 
نشده از جمله آزادی اسیران، بازسازی فرودگاه و ساخت 

اسکله مورد بررسی قرار بگیرد.
این  که  کردند  اعالم  االوسط  الشرق  با  در مصاحبه  منابع 
مذاکرات به مدت یک ماه میان طرفین ادامه خواهد داشت 

تا آن ها به توافق نهایی در مورد آتش بس دست یابند.
راه حل های  به  مذاکرات  که  صورتی  در  افزودند:  منابع 
مطلوب دست یابد می توان این توافقات را تا پیش از یک 

ماه امضا کرد.

سطح  در  پاکستان  و  هند  مذاکرات  لغو  از  پس  هند  وزیر  نخست 
وزرای خارجه دو کشور گفت: ما همچنان به تالش خود برای ایجاد 

روابط مسالمت آمیز و همکاری با پاکستان ادامه می دهیم.
پاکستان  تالش های  داشت:  اظهار  هند  وزیر  نخست  مودی  نارندرا 
ناامیدکننده  کمشیر  و  جامو  طلب  تجزیه  عناصر  با  گفت وگو  برای 

است.
را  پاکستان  دولت  هند،  وزیر  نخست  تریبون،  اکسپرس  گزارش  به 
با  برقراری روابط گرم تر  برای  به ضایع کردن تالش های هند  متهم 

این کشور کرد.
با این حال، مودی گفت: تالش ها برای بهبود روابط میان دو همسایه 
مجهز به سالح های هسته ای که تا بحال در منطقه مورد مناقشه کشمیر 

با هم جنگیده اند را دنبال می کند.
روابط  ایجاد  برای  خود  تالش  به  همچنان  ما  گفت:  همچنین  وی 

مسالمت آمیز و همکاری با پاکستان ادامه می دهیم.
مذاکرات در سطح وزرای خارجه دو کشور که قرار بود ۲5 اگست 
انجام شود پس از دیدار سفیر پاکستان در دهلی نو با رهبران کشمیری 

از سوی هند لغو شد.
با رهبران کشمیری را تالش  پاکستان دیدار  این در حالی است که 
برای عادی سازی روابط بین دو کشور توصیف کرد و گفت که این 

جلسات به منظور تسهیل مذاکرات با هند انجام شده است.
بنا بر گزارش ها تنش های به وجود آمده میان دو کشور به دلیل نقض 
افزایش  به  رو  پاکستان  و  هند  مرز  امتداد  در  آتش بس  باره  چندین 

است.
ارسال  به  متهم  را  اسالم آباد  هند،  وزیر  نخست  ماه،  این  اوایل 

شبه نظامیان برای حمله به اهدافی در هند کرد.

اسماعیل هنیه تعدادی عکس از حضورش مقابل 
ویرانه های خانه خود در نوار غزه پس از حمالت 

رژیم صهیونیستی به نوار غزه منتشر کرد.
اسماعیل  السابع،  الیوم  روزنامه  سایت  از  نقل  به 
هنیه، معاون رییس  دفتر سیاسی جنبش حماس در 
صفحه  خود در پایگاه اجتماعی توئیتر در خصوص 
این عکس ها نوشت: این عکس ها از مقابل خانه ام 
در اردوگاه الشاطی در شهر غزه گرفته شده است. 
خانه ام از دست رفت اما وطنم باقی ماند. خدا را 

شکر می گویم.
و  کردند  پایداری  مردم  کرد:  اعالم  همچنین  وی 

مقاومت پیروز شد.
میان  آتش بس  توافق  به  دستیابی  از  مصر  پیشتر 
رژیم صهیونیستی خبر  با  فلسطین  مقاومت  گروه 

داد.



بر  مبتنی  ارتباطاتِی  رویکرد  باشید؛  شنیده  چیزی  ان.ال.پی  روش  از  شما  شاید 
برنامه ریزی زبانی عصبی که در واقع نوعی شبه علم است. افراد در این رویکرد 
یاد  را  غریبه  افراد  با  زدن  از حرف  نترسیدن  برای  ذهِن خود  به  زدن  فقط حقه 
استفاده  پایه دار  مدل های  و  فلش کارت های خرگوِش کوچک  از  آن ها  می گیرند. 
می کنند. فالگیرها نیز مدعی اند برای مقابله با اضطراب آشنایی، راهکارهایی دارند. 
آن چه این دو گروه نمی دانند این است که مشکل این افراد اضطراب نیست، مشکل 

نبود عمل است.
برای  جادویی  راه حل  دنبال  دارید،  را  اضطرابی  چنین  تجربۀ  شما  اگر  بنابراین 
کاهش ترس تان نباشید. به جای این کارها می توانید اضطراب تان را قورت دهید 
و در هر کجا که فرصت دست داد، با غریبه ها حرف بزنید. می دانم که شما وقتی 
غریبه ها را نگاه می کنید، می ترسید ولی باید به هر ترتیِب ممکن به آن ها نزدیک 
شوید. شاید با طرد آن ها مواجه شوید، اما شما باید در ذهن تان فقط پیروزی را 

ترسیم کنید.
با  مقابله  رفتار  که  می خواهم  شما  از  کردید،  رفتار  این گونه  که  ماه  یک  از  بعد 
ترس را ادامه دهید. این ایدۀ من است که بدِن انسان نیاز به ترس دارد. یک آدم 
سالم، ذره یی ترس را در تمام زنده گی اش نیاز دارد. بدون ترس شما نمی توانید با 
خودتان چالش کنید و بزرگ شوید. من تجویز می کنم ۲ دقیقه ترس مطلق برای 

هر روز الزم است.
می خواهم عادت مواجهه با ترس را در درون تان گسترش بدهم. اگر از تاریکی 
آن جا  دقیقه یی  چند  و  کنید  تاریک  را  اتاق تان  بار  یک  روز  چند  هر  می ترسید، 
بنشینید. همۀ افراد باید یک مراسِم برخورد با ترس برای خود ترتیب بدهند و هر 
روز آن را تکرار کنند. در جریان زنده گی روزمرۀتان به دنبال افرادی باشید که از 
برقراری و ارتباط با آن ها ترس دارید. برای تان مثالی می زنم. یک روز بهاری در 
پارک مرکزی نیویارک پیاده راه می رفتم. هوا آفتابی بود و مردم مشغول بازی و 
خنده بودند. در مسیر خودم به دو پیرمردی برخوردم که با هم مشغول صحبت 

بودند. موزیک آرامی را هم گوش می کردند.
بزنند، سِر صحبت  با من حرف  دارند  تمایل  آن ها چرا  بفهم  اصاًل  این که  بدون 
را باز کردم. اول فکر کردم شاید بخواهند دربارۀ آب و هوا حرف بزنند. شاید 

می خواستند شیرینی یی که در دست شان بود، تعارف کنند. چه کسی می داند که در 
ذهِن آن دو پیرمرد چه می گذشت. نمی خواستم با صحبت دربارۀ ژورنال انجمن 

روان شناسی امریکا که در دستم بود، صحبتم را با آن ها شروع کنم.
وقتی  کنم.  پیدا  عاقالنه تری  راه  این که  بدون  کردم،  را  کار  این  سهل انگارانه  اما 
بی حوصله گی شان را دیدم، وجدانم به من لگد زد. این کار من به دلیل ترس آشنایی 
بود. به خودم قول دادم که دیگر هیچ ترِس اجتماعی نداشته باشم. باید همراهِ آن 

پیرمردها در پارک شروع به راه رفتن می کردم.
امروز این ترس به راحتی می توانست به حباِب یخ زدۀ رفتار من تبدیل شود. آن ها 
بعد از تغییر رویکرد من در صحبت هایم، با من همراه شدند و خندیدند. این کار 
درست بود که برای لحظاتی با آن ها گپ زدم. آن ها را آدم های جالبی دیدم. آن ها 

برای اجرای یک نمایش نامه آماده می شدند. 
شاید به نظر شما هم اتفاقی که برایم افتاد، مسخره بیاید. من مرد بزرگسالی هستم 
که تعامالت اجتماعی برای زنده گی را برای صدها نفر از مردم و به عنوان یک کار 
معمولی تدریس می کنم اما هنوز اضطراِب آشنایی دارم. همۀ ما می توانیم اضطراِب 
آشنایی را تجربه کنیم، اما همیشه فکر نکنید که این اضطراب باعث می شود که 
در آشنایی با غریبه ها خراب کاری کنید. فقط مهم است دست به عمل بزنید و از 

روی اضطراب تان رد شوید.

سال ششم   y شمارة یک هزار  سه  صدو  شصت  شش    y یک  شنبه   9سنبله / شهریور  y 1393   5 ذوالقعدة الحرام    y 1435 31 اگست    42014 www.mandegardaily.com

بخش دوم و پایانی

ترس از نزدیک شدن
 به افراد غریبه ولی جذاب!

برگردان: فرشاد سجادی

همدلی”  “فرهنگ  در  ریفکین،  جرمی 
از  نوینی  رادیکال  »دیدگاه  می نویسد: 
شتاب  و  ظهور  حاِل  در  انسان  طبیعت 
است  راه  در  انقالبی  پیام های  با  گرفتن 
اقتصادی،  روابط  باید  آن  درِک  برای  که 
قرون  برای  را  زیست محیطی  و  اجتماعی 
آینده سامان دهی کنیم. ما همدلی را کشف 

کرده ایم.”
مدت طوالنی است که دیگر از امریکایی ها 
نتیجۀ  نیست.  اثری  علم  و  سواد  در 
شرم آور  اخیر،  سال های  در  بررسی ها 
از  که  می دهند  نشان  بررسی ها  این  است. 
نفر فکر می کند که  امریکایی یک  پنج  هر 
خورشید به دور زمین می چرخد، باوری که 
قرن هاست منسوخ شده! کم تر از یک سوم 
امریکایی ها می دانند که “دی ان ای” کلید 
به طور  امریکایی  شهروندان  است.  وراثت 
البته  چیست،  مولکول  که  نمی دانند  کلی 
می دانند که خیلی کوچک است! تنها حدود 
خطرناک  پرتوهای  که  می دانند  درصد  ده 

چیست. 
میان  در  به ویژه  جغرافیایی،  سواد  میزان 
است.  دردآور  بسیار  امریکایی،  جوانان 
جیوگرافیک،  نشنال  بررسی های  به  بنا 
 ۲4 تا   ۱8 بین  غربی،  ایالت   9 جوانان  از 
روی  را  افغانستان  نمی توانند   83% سال، 
نقشۀ جهان پیدا کنند و %63 هم نمی دانند 
بیشتر آن ها می دانستند  اما  عراق کجاست. 
تلویزیونی  سریال  یک  که  جزیره یی  که 
آرام  اقیانوس  جنوب  در  می دهد،  نشان 
اقیانوس  که  نتوانستند   3۰% دارد.  قرار 
را  زمین  کرۀ  سطح  یک سوم  که  را  آرام 
می پوشاند، در روی نقشۀ جهان پیدا کنند. 
که  نمی دانستند  حتا  جوانان  این  از   ۱۱%
کشور خودشان، امریکا، در کجا قرار دارد 
و تعداد کمتری توانستند فرانسه و بریتانیا 
بیابند. نیمی از آن ها نتوانستند  و جاپان را 
نیویورک یا اوهایو را در روی نقشۀ امریکا 
پیدا کنند. این تحقیرآمیز است که افراد ملل 
دیگر، بهتر از امریکایی های جوان می دانند 
این  در  است.  چه قدر  امریکا  جمعیت  که 
نظرسنجی، امریکا یکی به آخر شد. بررسی 
نتیجۀ  بهبود  نشان گر  نظرسنجی،  این 
بود  قبلی در سال ۱998  نظرسنجِی مشابِه 

که در آن امریکا آخر شده بود!
را  رفتار غیرمسووالنه یی  امریکایی  جوانان 
پیش  خود  جغرافیایی  معلولیت  جهت  در 

گرفته اند. فقط %4۰ فکر می کنند که امروزه 
است.  ضروری  مطلق  به طور  نقشه خوانی 
یا  تا ۲4  بین ۱8  عجیب است که جوانان 
سنین جنگ جویی، در هنگامی که جنگ در 
عراق و افغانستان در جریان است، %8۰ از 
آن ها نمی دانند که حتا این کشورها در کجا 
قرار دارند. همان طور که جان فاهی، رییس 
جوانان  »اگر  می گوید:  جیوگرافیک  نشنال 
ندارند  نقشه  روی  را  نقاط  یافتن  توانایی 
و از وقایع باخبر نیستند، چه گونه می توان 
فرهنگی،  وقایع  که  داشت  انتظار  آنان  از 
اقتصادی و منابع طبیعِی جهان را درک و با 

آن ها مقابله کنند؟«

آموزش در جهان دیجیتالی
زنگ  که  سال هاست  علمی  سازمان های 
خطِر کم سوادی علمی در ایاالت متحده را 
به صدا درآورده اند، اما تالش برای اصالِح 
همراه  به  چندانی  موفقیت  وضعیت،  این 

نداشته است. 
چرا جوانان امریکایی عالقه یی به یادگیرِی 
علم ندارند؟ چرا نمی خواهند که دانشمند 

شوند؟ 
آن ها  زنده گِی  علم  که  است  روشن 
گوشی های  آن  است؛  کرده  متحول  را 
رایانه های  ویدیویی،  بازی های  هوشمند، 
جوانان  چرا  اما   ،... و  تلویزیون  شخصی، 
به بزرگترهای خود به عنوان نمونه و الگو 
علمی  گزارش های  چرا  نمی کنند؟  نگاه 
علم  عاشقان  نیست؟  قانع کننده  برای شان 
برای پاسخ به این پرسش ها، موهای خود 

را می َکنند!
دیالن  می تواند  امر  این  نمونۀ  کودک 
در  تحصیل  مشغول  او  باشد.  شانزده ساله 
دبیرستان است و برای رفتن به کالج نقشه 
و  فضا  هوا  مهندس  یک  پدرش  می کشد. 
مادرش یک دانشمند علوم کمپیوتر است. 
من برای این مقاله از آن ها مصاحبه کردم. 
دانش  یک  او  که  می گویند  دیالن  والدین 
زمینه ها  همۀ  در  که  بود  استعداد  با  آموز 
از  داشت.  برتری  خود  هم صنفی های  بر 
و  داشت  عالقه  دانش  به  کودکی  زمان 
بود،  والدینش  خشنودی  باعث  امر  همین 
ولی این عالقه با ادامۀ تحصیل و رشِد او 
از  دیالن  چرا  که  پرسیدم  گردید.  سست 
داد:  پاسخ  مادرش  گرفت؟  فاصله  علوم 
»همۀ کودکان که مانند دیالن حس بصرِی 
از  بیشتری  جنبه های  مورد  در  قوی تری 
فلسفه  و  دین  به  اغلب  دارند،  زنده گی 

از  دقیق تر  تصویر  دریافت  به  تالش  برای 
واقعیات زنده گی عالقه نشان می دهند. نگاه 
سطحی آموزشی در مکاتب، این عالقه را 

به بی اعتمادی به علم تبدیل می کند.« 
که  می دهد  توضیح  ادامه  در  دیالن  مادر 
بودیسم  کشف  به  خودش  چه گونه  او 
هوای  دمیدن  مثل  این  و  شد  عالقه مند 
تازه، به زنده گی او رنگ بهتری داد. دیالن 
دیدگاه مادرش را تأیید می کند. او نمی داند 
که چه درسی را در کالج ادامه خواهد داد، 
ولی مطمین است که این ادامۀ تحصیل در 

رشتۀ علوم تجربی نخواهد بود.
جرمی ریفکین، فعال، اقتصاددان، بنیان گذار 
اقتصادی در واشنگتن  بنیاد روند  و رییس 
دی سی و مشاور سران ممالک و شرکت های 
که  است  معتقد  جهان  سراسر  در  بزرگ 
و  مکاتب  در  علوم  ارایۀ  روِش  و  تدریس 
آموزشگاه ها، مشکل عمدۀ آموزشی است. 
او نویسندۀ کتاب فرهنگ همدلی است که 
شامِل  کتاب  این  است.  شده  منتشر  اخیراً 
بحرانی و  آگاهی جهانی در جهان  مسابقۀ 
فرهنگ  و  تمدن  تاریخ  از  گسترده  تفسیر 
راه های  و  همدلی  تکامل  ریفکین  است. 
عمیِق آن را به شکل داستان انسانی بررسی 
از  قانع کننده  ارایه دهندۀ شواهد  او  می کند. 

مثال های همدالنۀ انسانی است.
دست رس  از  دور  نسبتًا  هدف  یک  این 
برای جامعۀ امروز انسانی است و احتماالً 
بر روی کرۀ  انسان  آیندۀ  بقای  تعیین کنندۀ 
زمین خواهد بود. ریفکین معتقد است که 
در  و  است  افزایش  به  رو  انسانی  همدلِی 
تمامی  به  جهانی  سطح  در  حاضر  حال 
زنده گی در نقاط مختلف قابِل زنده گی در 
روی کرۀ زمین رخنه کرده است، ولی زمان 
در حال گذر و دیر شدن است. او می گوید: 
ما  هنگامی  که  این جاست  جالب  »نکتۀ 
با  هم آغوشی  و  اجمالی  نگاه  به  شروع 
همدلی جهانی می کنیم که به انقراِض خود 
توانایی دست رسی  آیا  نزدیک تر می شویم. 
برای  مناسب  زمان  در  جهانی  همدلی  به 
اجتناب از نابودی تمدن و نجات کرۀ زمین 

را داریم؟« 

منبع:
http://www.huffingtonpost.
com/dr-larry-dossey/a-chal-
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آمـوزِش سطحی در مـکاتب
 و بی اعتمادی به علم



زهرا خانلری 

هنری میلر، نویسندۀ امریکایی )۱89۱-۱98۰(، فرزند 
محلۀ  در  و  شد  زاده  نیویورک  در  بود.  خیاط  یک 
ایتالیایی و ایرلندی  بروکلین، محلۀ مهاجران آلمانی و 
و یهودی، دورۀ کودکی دشوار و آشفته  یی را گذراند 
در  و  نماند  برکنار  آن  تأثیِر  از  زنده گی  در سراسر  که 
پدید  از گروه های بشری  تنوعی شگفت انگیز  آثارش، 
در  داشت.  سرچشمه  گذشته  خاطره های  از  که  آورد 
روِش  از  ماه  دو  از  پس  و  شد  وارد  کالج  به   ۱9۰9
یافت.  تربیت، سرخورده گی  و  تعلیم  و جدِی  سخت 
زنده گِی  و  گریخت  مدرسه  از  عصیان زده  روحی  با 
را  بی نوایی  و  سرگردانی  با  آمیخته  و  ماجراجویانه 
و  آریزونا  به  کرد،  ترک  را  نیویورک  پیش گرفت.  در 
کالیفرنیا رفت و پیشه های گوناگون و پُرهیجانی پیش 
پیش خدمتی،  آشپزی،  شاگرد  گاوچرانی،  مانند  گرفت 
به  در ۱9۱4  آن.  مانند  و  روزنامه فروشی، شیرفروشی 
خیاطی  کارگاه  در  آن که  قصد  به  بازگشت،  نیویورک 
اشخاصی  با  دوره  این  در  شود.  مشغول  پدرش 
عجیب وغریب و جالب توجه و دوستاِن پدرش آشنا 
و  پرداخت  به کار  غرب  مخابراِت  شرکت  در  و  شد 
را  کتابش  اولین  کرد.  تهیه  گزارش  مطبوعات  برای 
این  در   Clipped Wings بال های چیده شده  نام  به 
با   ۱9۱4 در  میلر  نشد.  منتشر  هرگز  که  نوشت  زمان 
دختری  او  از  و  کرد  ازدواج  پیانیست  سیلوا  بیتریس 
یافت، چیزی نگذشت از همسرش جدا شد و بار دیگر 
ازدواج کرد. با همسر خود در فقر و تنگ دستی کامل 
به سر برد و تنها از فروش اشعار امرار معاش کرد. در 
۱9۲8 پولی به وام گرفت و عازم اروپا و کشور فرانسه 
نویسنده گی  به  به طور جدی  که  گشت  مصمم  و  شد 
اما  بود،  کوتاه  فرانسه  در  میلر  اقامت  اولین  پردازد، 
به   ۱939 تا   ۱93۰ از  کشور  این  در  او  ثانوی  اقامت 
طول انجامید. در این دوره، میلر در محلۀ مونپارناس، 
از  عده یی  با  گرفت،  پیش  را  سرگردان  نسل  زنده گی 
 Lawrence از جمله الرنس دارل  نویسندگان جوان 
یافت.  مداومی  دوستی  او  با  که  آشنا گشت   Durell
برای امرار معاش در روزنامه ها به کار مشغول شد و 

به نشر کتاب هایی پرداخت که بهترین آثارش به شمار 
 Tropic آمد. اولین اثِر او با عنوان مدار رأس السرطان
پس  برانگیخت.  بسیار  بحث   )۱934(  of Cancer
 Aller Retour نیویورک  به  برگشت  و  رفت  آن  از 
 Black Spring را در ۱935 و بهار سیاه New York
را در ۱936 انتشار داد و مقاله یی درباره د. هـ. الرنس 
D.H.Lawrence نوشت. میلر در سفری به انگلستان 
دومین  و  کرد  مالقات   T.S.Eliot الیوت  اس.  تی.  با 
همسِر خود را نیز طالق داد. سپس اثری در شرح حاِل 
خود نوشت که به دوران سعادت مندانۀ او به هنگام کار 
در شرکت مخابرات بسته گی می یابد. این اثر با عنوان 
 Max and بدن  مدافع  سفید  سلول های  و  ماکس 
پس  و  شد  منتشر   ۱938 در   White Phagocytes
از آن، مدار رأس الجدی Tropic of Capricorn در 
۱939. میلر در آغاز جنگ جهانی دوم، به یونان رفت 
و به دوستش دارل پیوست و با شاعران و هنرمندان از 
جمله با کاتسیم بالیس دوستی یافت که چهرۀ او را در 
 The colossus of اثر خویش به نام ستون ماروسی
از  اثر  این  است.  کرده  تصویر   )۱94۱(  Maraussi

سفرنامه های بسیار ستایش انگیز به شمار آمده که در آن 
عظمت و نبوغ یونان، نه در ویرانه های تاریخی، بلکه 
در روح ملِت زنده اش نشان داده شده است. میلر در 
۱94۰ به امریکا بازگشت و از ایالت های مختلِف کشور 
خویش دیدن کرد. نظر انتقادی او در این سفر در کتاب 
 The Air-Conditioned کابوسی در تهویۀ مطبوع
فراموش  که  باشد  یادت  و   )۱945(  Nightmare
نکنی Remember to Remember )۱947( بیان 
در  را  امریکا  وضِع  نویسنده  آثار،  این  در  است.  شده 
عصر  زنده گی  پوچی  به  و  کرده  وصف   4۲-۱94۱
حاضر تاخته است. میلر پس از مرگ پدر، در کالیفرنیا 
نوشتن  به  بالانقطاع  و  کرد  ازدواج  نو  از  شد،  مستقر 
ادامه داد. مقاله یی دربارۀ رمبو ، شاعر فرانسوی نوشت 
و با مجله های متعدد همکاری کرد. در ۱945 صاحب 
با این حال،  دختری و در ۱948 صاحب پسری شد. 
به  نو  از  و  شد  جدا  نیز  همسر  سویمن  از   ۱95۲ در 
به کالیفرنیا عدۀ بسیاری  بازگشت  اروپا سفر کرد. در 
از نویسنده گان و هنرمندان به دیدنش شتافتند. میلر در 
این دوره، زنده گی نامۀ طوالنِی خود را در سه بخش با 

 The Rosy Crucifixion نام کلی تصلیب گلگون 
 ،)۱949(  Sexus سکسوس  اول  بخش  داد:  انتشار 
بخش دوم پلکسوس Plexus )۱953( و بخش سوم 
نکسوس Nexus )۱96۰(. پس از چند سفر دیگر به 
به  را  آثارش  شد،  مقیم  کالیفرنیا  در   ۱963 در  اروپا، 
پایان رساند و تقریبًا همه وقتش را به نقاشی صرف کرد. 
آثار دیگر میلر این کتاب هاست: شیطان در بهشت  از 
A Devil in paradise )۱956(، کتاب های زنده گی 
من The Books of my Life )۱95۲(، نقاشی از نو 
 To Paint is to Love again دوست داشتن است
در  دارل  الرنس  با  میلر  فراواِن  مراسالِت   .)۱96۰(

۱96۲ منتشر گشت.
امریکا  ادبیات  در  که  است  نویسنده یی  میلر  هنری 
نمی توان او را در طبقۀ معین و خاصی جای داد. آثارش 
در  است.  رنگارنگ  و  مخلوط  شفگت انگیز،  طور  به 
رمان نویسی از دستۀ فاکنر یا همینگوی نیست، اما مانند 
می آید.  شمار  به  امریکایی  نویسندۀ  کامل  نمونۀ  آنان 
لعن  خالل  در  و  مطبوع  تهویۀ  در  کابوسی  کتاب  در 
در  که  می یابد  بسته گی  گروهی  به  میلر  نفرین ها،  و 
حسرت دوراِن سرسبز و خرم زنده گِی طبیعی و بدوی 
مانند  میلر  آثار  می برند.  به سر  صنعت  عصر  از  پیش 
ویتمن از قالب ادبیاِت ساده پا فراتر می نهد. این آثار 
که در واقع یادداشت های زنده گی اوست، به هیچ وجه 
زنده گی  صوری  جریان های  و  رفتار  و  اعمال  خاص 
بلکه همۀ آن ها  نیست،  او  یا جریان روحی و معنوی 
یک کتاب را تشکیل می دهد و آن سفرنامۀ زنده گی اش 
رأس  مدار  است.  پیچیده  و  طوالنی  سفری  که  است 
السرطان و مدار رأس الجدی که ذوق مسخره نویسِی 
او را آشکار می سازد، اعترافاتی است با صدای بلند که 
آثار  در  می جهد.  بیرون  درونش  از  انفجار  به صورت 
میلر، موضوع های تربیتی و ارشادی در شیوۀ نگارشی 
آمیخته از هماهنگی اندیشه و احساس بیان شده است. 
در  اما  نیست،  فیلسوف  نویسنده یی  قطع  به طور  میلر 
فتنه انگیزی  و  آشوب طلبی  خوی  نوعی  ریشۀ  آثارش 
را می توان یافت. میلر بی آن که نویسنده یی بزرگ باشد 
و در آثارش ابتکاری به چشم بخورد، اهمیت تاریخِی 
گروه  در  که  فریبنده  شخصیتی  با  دارد،  برجسته یی 
ضدعقل و گروه هرج ومرج طلب در ادبیات امریکایی، 

نفوذ عظیمی برجای گذاشته است.

علی شروقی

می گذارد؛  دل مان  به  را  کتاب ها حسرتی  برخی  خواندِن 
حسرتی نه مرتبط با به اصطالح »شاهکار« بودِن یک متن، 
که اتفاقًا برعکس در شاهکار نبودن در معنای کالسیک. 
بیرون  نقطه یی می آید کاماًل  از  تأثیری گاه درست  چنین 
که  قراردادهایی  نوشتن؛  تحمیلِی  قراردادهای  مدارِ  از 
نویسنده گی  درسِی  واحدهای  گذراندِن  درد  به  بیشتر 
تمام  با  نوشتن  این که  تا  می خورند  گرفتن  کامل  نمرۀ  و 
وسواس و وسوسه و جنون ذهنی. تخیل جنون آمیز جای 
در  »شیطان  مثل  کتابی  آن  در  که  جایی  است؛  دیگری 
نتوانیم مهم ترین کتاِب این  بهشت« هنری میلر، حتا اگر 

نویسنده اش بنامیم ـ نوشته می شود.
با   »شیطان در بهشت« شرح آشنایی »هنری میلر« است 
طالع بینی بی جاومکان به نامِ »کنرادموریکان«؛ مردی معلق 
و پرسه زننده در مدار ستاره گان که ستارۀ خودش بی فروغ 
به  »موریکان«  و  »میلر«  آشنایی  نحس.  طالعش  و  است 
سال های پیش از جنگ جهانِی دوم در فرانسه بازمی گردد 
و کتاب، شرح آغاز پُرشورِ این آشنایی و از هم گسیختن 
است؛  شخصیت  داستاِن  »میلر«  داستان  است.  آن  پایانِی 
داستانی که در آن نه حوادث، که خود شخصیِت غریِب 
»موریکان« با تناقض ها، تنش ها، پریشانی ها، آواره گی ها و 
داستانی  اعمال  انگیزِش  عامل  »میلر«  برای  دردسرهایش 
است. روایت »هنری میلر« در این برخورد دیالکتیکی با 
شخصیت است که شکل می گیرد؛ دیالکتیکی که نه فقط 
درون  در  که  »موریکان«،  با  دیگران  و  »میلر«  رابطۀ  در 
تک تِک شخصیت ها نیز رخ می نمایاند. »موریکان« رنج 
این رنج، کاری نمی کند  به  پایان دادن  برای  اما  می کشد 
دوچندان  رنجش  نهایت  در  می کند،  اگر  هم  کاری  و 
بحث  او  با  است.  مخالف  »موریکان«  با  میلر  می شود. 
خود  به  که  لحظه  یک  در  ادامه  در  اما  می کند  مفصلی 
به  بیرون  از  آنچه  برخالف  که  می کند  اعتراف  می آید، 
می کند،  وانمود  خود  آن چه  برخالف  حتا  می رسد،  نظر 
زنده گی اش تمام عمر دستخوش آشفته گی و عذاب بوده 
و  رنج  در  همسانی  همین  دلیل  به  نهایت  در  اما  است. 
عذاب، »میلر« نمی تواند برای دوست سرگردانش مأمنی 

فراهم کند. 
میلر با آغاز جنگ، از فرانسه رفته و سال ها از موریکان 
بی خبر بوده است تا این که در امریکا نامه یی از او دریافت 

می کند. »موریکان« در این نامه از »میلر« کمک می خواهد. 
»میلر« زنش را متقاعد می کند که »موریکان« را به امریکا 
بیاورند و در خانه جایی به او بدهند. »موریکان« به خانۀ 
اما کم کم  تا مدتی همه چیز روبه راه است  »میلر« می آید. 
او  می آید.  »موریکان«  سراغ  به  باز  کالفه گی  و  بحران 
همیشه  آدمی ست  می کند،  معرفی اش  »میلر«  که  آن گونه 
بیرون از جهاِن واقعی که نمی تواند تن به قراردادهای این 
زمینی اش  کاماًل  نیازهای  حال  عین  در  اما  بدهد،  جهان 
او را شخصیتی پُرتناقض و بهانه جو نشان می دهد که به 
»میلر«  که  می کشد  جایی  به  کار  نیست:  راضی  هیچ چیز 
کند.  دک  شده  طور  هر  را  »موریکان«  برمی آید  درصدد 
برمی گرداند،  پاریس  به  را  او  دیگران  کمِک  به  سرانجام 
آن چه »موریکان« را در این رمان به شخصیتی به یادماندنی 
از  او  است.  میلر«  »هنری  روایِت  نحوۀ  می کند،  بدل 
»موریکان« اسطوره یی فراواقعی یا برعکس آن، موجودی 
مطرود و نفرت انگیز نمی سازد. »موریکان« یک مجموعه 
است. مجموعه یی چندپاره و ازهم گسیخته و گاه هذیانی 
که در تقابل با »میلر« ازهم گسیخته گی و هذیان های ذهنی 
خود »میلر« را هم آشکار می کند. »میلر« به »موریکان« به 
تنها و  نگاه می کند. غولی  فرهنگ  عنوان تجسم چندین 
غمگین در سرزمین انسان ها که مدام تغییر شکل می دهد: 
اما آن چه »میلر« را قادر می سازد که این مجموعه را در 
تکه های  که  است  او  خود  ذهِن  کند،  کشف  »موریکان« 
واقعیت را به گونه یی کنار هم می چیند که هر یک ذهن را 
به فرهنگ یا حتا گاه اثری هنری ارجاع می دهند. »میلر« 
تنها در وصف شخصیت چندپارۀ »موریکان«، که در  نه 
چیزی  به  واقعیت  خود  از  را  ذهن  نیز  واقعیت  وصف 
بیرون از آن و در عین حال از طریق ذهن، وابسته به آن 
ارجاع می دهد. مثاًل در وصف اتاقی که در خانه اش برای 
بود  همان قدر  »فقط  می گوید:  گرفته  نظر  در  »موریکان« 
وقتی  بگنجاند.  آن  در  کمدی  و  تخت  و  تحریر  میز  که 

دو تا چراغ نفتی روشن شد، اتاق رنگ و رونقی گرفت. 
به نظر ونگوگ دلربا می آمد.« )ص 34( ارجاعی از این 
دست شاید اگر توسط یک نویسندۀ بی تجربه و ذوق زده 
جهان  و  هنر  فرهنگ  گوناگون  جلوه های  با  مواجهه  از 
فضل فروشی  و  خودنمایی  به  بیشتر  می گرفت،  صورت 
شباهت می یافت. اما نام کتاب ها، هنرمندان، نویسنده گان 
و ارجاع به فرهنگ و تاریخ و اسطوره در متن »میلر« چنان 
جاافتاده که طبیعی این متن شده و حتا گاه به هذیان های 
راوی راه یافته است، چرا که این جزیی از مکانیسم ذهنی 
آن  برساختۀ  »میلر«  روایت  که  مکانیسمی  است؛  »میلر« 
در  »شیطان  در  به یادماندنی  ارجاع های  از  یکی  است. 
بهشت« آن جا اتفاق می افتد که »موریکان« تازه به امریکا 
آمده و آسمان را نگاه می کند: »عقابی دیده شد، ویراژی 

به طرف خانه داد و سپس پر کشید و رفت.« )ص 35(

هنوز البته بحران آغاز نشده، اما حضور عقاب، داللتی ست 
پنهان بر فاجعه یی هنوز نیامده. اگر با حضور او این عبارِت 
انجیل را به یاد بیاوریم که می گوید: »... و عقابی را دیدم و 
شنیدم که در وسط آسمان می پرد و به آواز بلند می گوید: 
وای وای بر ساکنان زمین...«. »شیطان در بهشت« را که 
داستانِی  ادبیات  کاش  ای  می گوییم  خود  با  می خوانیم 
مثل  نه  کیشوت«،  »دن  مثل  نه  شخصیت  یک  خودمان 
»کارامازوف ها« و »راسکولنیکف«، نه مثل »امابوواری« و 
نه مثل »سوان« مارسل پروست و »کورسیال« سلین، بلکه 
دست کم یک شخصیت به یادماندنی مثل »کنراد موریکان«ِ 

هنری میلر داشت.

گرفته شده از: مـدومه

سال ششم   y شمارة یک هزار  سه  صدو  شصت  شش    y یک  شنبه   9سنبله / شهریور  y 1393   5 ذوالقعدة الحرام    y 1435 31 اگست    2014

هنری میلر و شیطان در بهشت

عقابی در وسِط آسمان
تأملی دربارۀ »شیطان در بهشت« نوشتۀ هنری میلر
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شماری از معلمان لیسه های شهر کابل می گویند که وزیر 
معارف به همۀ مکاتب شهر دستور داده بود که باید از هر 
مکتب، ده معلم در نشستی در تاالر لویه جرگه شرکت 

کنند. 
این معلمان به روزنامه ماندگار شکایت کرده  می گویند 
که وقتی به تاالر لویه جرگه رفتند، متوجه شدند که در 
یک نشست حزبی، کمپاینی و سیاسی فراخوانده شده  اند.
روز گذشته )شنبه( »شورای های حزب اسالمی« به رهبر 
امین وقاد، نشستی را در تاالر لویه جرگه برگزار کرده 

بود. 
شماری از معلمان که در این نشست، نا آگاهانه  و به 
دستور وزارت معارف شرکت کرده بودند، می گویند که 
فاروق وردک وزیر معارف با سوءاستفاده از سمت دولتی 
خویش معلمان مکاتب شهر کابل را برای پُر کردن تاالر 

به این نشست حزبی فرا خوانده بود. 
آن ها می گویند که وزارت معارف بدون این که توضیحی 

داده باشد، معلمان را به این نشست دعوت کرده بود.  
برخی از معلمان همچنان گفته اند که وزارت معارف از 
آن ها خواسته بود که با لباس  های مکتب به این نشست 

نیایند. 
معلمان مکاتب شهر کابل به خصوص بانوان، لباس های 

مخصوصی را می پوشند که در مجالس عمومی به خوبی 
قابل شناخت اند. این آموزگاران می گویند که با آمدن 
معلمان به این نشست سیاسی، شاگردان از درس های 
به  که  است  زیانی  این  و  اند  مانده  باز  شان  روزه  یک 
معارف کشور وارد می شود. این معلمان می گویند که 
اگر نشت سیاسی را ترک می کردند و به مکتب های 
شان میرفتند بیم آن میرفت که از جانب وزیر و رییس 
کاستن  و  برکناری  مثل  هایی  مجازات  با  شهر  معارف 

معاش و مواجه شوند. 
شهروندان  تند  واکنش های  معارف،  وزارت  اقدام  این 
است.  داشته  همراه  به  نیز  اجتماعی  شبکه های  در  را 
وردک  فاروق  که  گفته  اند  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
مقاصد سیاسی خویش  پیش برد  برای  ابزارها  تمامی  از 
استفاده می  کند و اما رهبری حکومت نه تنهایی که مانع 
حرکت های غیرقانونی او نمی شود که از این عملکردهای 

غیرقانونی وزیر معارف حمایت نیز می کند.
از  وردک  فاروق  استفادۀ  دربارۀ  شکایت  هایی  پیشتر، 
مشخص  نامزد  یک  سود  به  دولتی  امکانات  و  موقف 
در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز وجود داشته 

است. 
این درحالی است که فاروق وردک وزیر معارف، متهم به 

قومی ساختن نهاد آموزش و پرورش افغانستان می باشد. 
به یک  متعلق  معارف،  ارشد وزارت  اکثریت مسووالن 
قوم و حتا بخشی از مسووالن سمت های مهم این نهاد، 

متعلق به والیت وردک هستند.
اسالمی  حزب  شناخته شدۀ  کمتر  چهره های  از  برخی 
افغانستان، نهاد موسوم به اتحاد شوراهای حزب اسالمی 
را ایجاد کرده اند. آن ها که در انتخابات ریاست جمهوری 
گذشته  روز  کرده اند،  حمایت  احمدزی  اشرف غنی  از 
انتخابات  نتایج  باید  که  گفته اند  نشست  این  در 

ریاست جمهوری تا ۱۱ سنبله اعالم شود. 
حزب اسالمی افغانستان به رهبری عبدالهادی ارغنیدوال 
نامزدی  از  ریاست جمهوری  انتخابات  در  اقتصاد  وزیر 

داکتر عبداهلل عبداهلل اعالم حمایت کرده بود. 
در نشست روز گذشته، قاضی محمد امین وقاد رییس 
اتحاد شوراهای حزب اسالمی افغانستان گفت که باید 

پیش از نشست لندن نتایج انتخابات اعالم شود. 
که  گفته اند  اسالمی  حزب  شوراهای  اتحاد  مسووالن 
همه جناح ها به شمول مخالفان مسلح باید در حکومت 

وحدت ملی سهیم شوند.
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گـاز اصـاًل قیمت...
دولت از مارکیت آن خارج شود و هیج مداخله نکند.«
طی  که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  اظهارات  این 
چند روز اخیر قیمت گاز مایع در شهر کابل به گونۀ 
نگرانی  سبب  موضوع  این  و  یافته  افزایش  بی سابقه 

جدی مردم گردیده است.
که  می گوید  افغانستان  صنایع  و  تجارت  وزارت  اما 
قراردادهای  آن  اساس  به  تا  کرده  ترتیب  را  طرحی 

گاز و تعیین قیمت آن در انحصار دولت قرار گیرد.
که  گفت  وزارت  این  سخنگوی  قوقندی  مسافر 
در  را  گاز  قیمت  تعیین  تا  می کنند  تالش  بازرگانان 

کنترل داشته باشند.
به گفته او، اول در بیشتر موارد بازرگانان بر خالف 
تعیین می گردد،  این وزارت  از سوی  که  قیمت گاز 

عمل می کنند.
کردیم،  تعین  قیمت  افغانی  ما 55  »برآن ها  او گفت: 
افغانی می فروشند؛ گاز  یا 8۰  افغانی 7۰ و  چرا 6۰ 
خبر  ما  برای  روز  هر  ما  تیم  نشده،  قیمت  اصاًل 
می دهد؛ این ها مافیایی هستند که می خواهند حکومت 
افغانستان را سبوتاژ کنند، تمام آن ها کسانی هستند که 

می خواهند مردم افغانستان به مشکل قرار بگیرند.«
این درحالی است که بر عالوه گاز مایع قیمت تیل 

نیز در روزهای اخیر در شهر کابل و والیات دیگر 
ناحیه سخت  این  از  یافته و مردم  افزایش  افغانستان 

نگران هستند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان چندی قبل گفته 
با  را  گاز  و  نفت  دایمی  خرید  قرارداد  یک  که  بود 
ترکمنستان به امضا می رساند تا از کمبود و افزایش 

قیمت تیل و گاز جلوگیری صورت بگیرد.
اما با توجه به کمبود گاز مایع و افزایش قیمت تیل و 
گاز در کابل و والیات دیگری افغانستان مردم انتقاد 
می کنند که این وزارت تا حاال در مورد اقدامات الزم 

و به موقع را انجام نداده است.

حضور رییس جمهور جدید...
باید  افغانستان  انتخابات  کاندیدای  دو  افزود:   وی 
دموکراتیک  و  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  برای 
تالش کنند تا جامعه جهانی نیز به آن ها اعتماد کرده 

و در رأس آن انتخابات این کشور مشروعیت یابد.
کامرون اذعان داشت: رییس جمهور جدید افغانستان 
باید در نشست سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( 
حضور یافته و بازگو کننده دست آوردها و تالش های 

جدید  برنامه  و  باشد  جهان  به  افغانستان  اخیر  دهه 
خود را برای این کشور اعالم نماید.

نشست سران سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو 
برگزار خواهد شد  ولز  در  در ۱3 سنبله  آینده  هفته 
نشست  این  در  افغانستان  رییس جمهور  حضور  و 

ضروریست.
انتخابات  کاندیدای  دو  هنوز  حال،  این  با 
و  عبداهلل  عبداهلل  یعنی  افغانستان  ریاست جمهوری 

اشرف غنی احمدزی به توافق نرسیده  و در روزهای 
گذشته اختالفات میان دو تیم انتخاباتی این کشور به 
اوج خود رسیده است، تا جایی که تیم اصالحات و 
همگرایی به رهبری عبداهلل دیگر در محل کمیسیون 
به  تا  نیافت  انتخابات حضور  آرای  ابطال  و  بررسی 
این  افغانستان  در  متحد  ملل  معاونت  هیأت  گفته 
خود  داخلی  سیاست  در  جدید  بن بستی  با  کشور 

روبرو شود.

بن بست انتخابات
 سه هزار کارگر از شهرک صنعتی هرات بی کار شده اند

به درازا کشیده شدن روند انتخابات ریاست جمهوری 
والیت  کارگران  برای  را  کاری  فاجعۀ  افغانستان، 

هرات به بار آورده است.
مسووالن اتحادیۀ صنعتگران والیت هرات می گویند: 
در طی 5 ماه گذشته که فرایند انتخابات مراحل خود 
را با کشمکش های زیادی دنبال کرده؛ بیش از 3 هزار 
خود  کار  از  هرات  صنعتی  شهرک  کارگران  از  نفر 

برکنار شده اند.
والیت  صنعتگران  اتحادیه  رییس  خادم،  حمیداهلل 
هرات به جمهور نیوز گفت: اوضاع بد اقتصادی و 
مالی سرمایه گذاران و مردم والیت هرات به وخیم 

ترین نوع خود در سالهای گذشته رسیده است.
او می گوید: به عنوان مثال می توان به این اشاره کرد 
که از آغاز روند انتخابات ریاست جمهوری تا کنون، 
به دلیل بحران مالی کارخانه ها، بیش از 3 هزار کارگر 
شهرک صنعتی بیکار شده و همه روزه به این رقم 

افزوده می شود.
آقای خادم تاکید دارد که این رقم نشان دهندۀ بحران 
قشر  خصوص  به  و  هرات  والیت  مردم  اقتصادی 

کارگر می باشد.
می گویند  هرات  کارگران  از  برخی  دیگر،  از سوی 
که پس از اخراج از شهرک صنعتی، نتوانسته اند تا 

کمترین درآمدی داشته باشند.
آنان وضعیت زندگی خود را زیرخط فقر عنوان کرده 
و مهمترین دلیل بروز این وضعیت را عدم کفایت 
دولت در مدیریت کار آفرینی و بی توجهی سیاسیون 

درگیر در روند انتخابات عنوان میکنند.
برای  تا  میخواهند  دولت  از  همچنین  کارگران  این 
این وضعیت، به زودترین فرصت زمینه های  پایان 
کاری را فراهم کرده و نگذارند تا بحران کارگری، به 

شدیدترین نوع خود در والیت هرات برسد.
از سوی دیگر اصیل الدین جامی، معاون والی هرات 
ضمن تائید به وجود آمدن بحران کارگری در والیت 
هرات، مهمترین دلیل این روند را طوالنی شدن روند 

انتخابات افغانستان عنوان میکند.
او در گفته هایش بیکار شدن 3 هزار کارگر شهرک 
صنعتی را رد کرده اما رقم بیکاری کارگران را نزدیک 

به این آمار می داند.
به  هرات  محلی  اداره  که  میکند  تاکید  جامی  آقای 
شدت در صدد کارآفرینی برای قشر کارگر می باشد 
و در این رابطه با همکاری برخی از سرمایه گذاران 
گرفته  صورت  اقداماتی  تولیدی،  های  کارخانه  و 

است.
بحران  عالوۀ  بر  که  است  درحالی  گفته ها  این 
اقتصادی هرات، نا امنی های این والیت مردم را به 

تنگ آورده است.
اقتصادی  چالش های  که  اند  عقیده  این  بر  شماری 
با هم در  به طور مستقیم  امنی های اخیر  نا  مردم و 

ارتباط می باشند.
گفته شده که اگر برای فاجعه بیکاری مردم هرات، 
مخالف  گروه های  نشود؛  گرفته  نظر  در  حلی  راه 
کرده  گیری  بهره  فرصت  این  از  تبه کاران  و  دولت 
خواسته های شان  به  رسیدن  برای  بیکار  افراد  از  و 

استفاده میکنند.

نمایندگی بنیاد شهید مسعود...

در غور با ابراز خرسندی از همکاری 
دولتی  ارگان های  و  مردم  همه جانبه 
بنیاد  که   گفت  والیت،  این  در 
نهاد خیریۀ همگانی در  مسعود یک 

غور خواهد بود. 
ادامه گفت: هزینه و مصارف  او در 
را  مسعود  شهید  بنیاد  نماینده گی 
مردم این والیت متقبل شدند و جای 
و  راه  به  مردم  که  است  خرسندی 
مسیر شهدای کشور به ویژه قهرمان 

ملی شان پایبند هستند.
رییس  احسان  فضل الحق  ادامه،  در 
و  حمایت  غور،  والیتی  شورای 
نماینده گی  از  را  خود  پشتیبانی 
بر  و  داشته  ابراز  مسعود  بنیاد شهید 
متمرکزشدن این نهاد به فعالیت های 
فرهنگی و اجتماعی و دید و باز دید 

با بازماندگان شهدا تأکید کرد. 
این مراسم با قطع نوار توسط بزرگان 
شهید  بنیاد  اعزامی  هیأت  و  غور 

مسعود هرات به پایان رسید.

مـعارف، ابـزار دسـت وزیـر
حضور جبری صدها معلم در نشست شوراهای حزب اسالمی

طالبان 11 کارگر را در فراه به رگبار بستند
معاون والی والیت فراه اعالم  کرد که گروه طالبان در این 
والیت یک موتر کارگران را به رگبار بستند که در نتیجه 
آن دست کم 8 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند. سخنگوی 
والی این والیت تعداد کشته شده گان را ۱۱ نفر ذکر کرده و 

گفته است که 4 نفر در این حادثه زخمی شده اند.
یونس رسولی، معاون والی والیت فراه اعالم  کرد که افراد 
وابسته به گروه طالبان کارگران عادی را در ولسوالی پشت 
کوه والیت فراه صبح روز شنبه، به گلوله بستند که هشت 

نفر کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.
جاوید افغان، سخنگوی والی فراه به بی بی سی گفت که در 
این حادثه ۱۱ نفر کشته و 4 نفر زخمی شده اند. به گفته 
ایران در  افراد غیر نظامی بودند که به سمت  او، قربانیان 

حرکت بودند.
آقای افغان گفت که این افراد از ولسوالی پشت کوه والیت 

فراه بودند.
این  که  گفت  افراد  این  هویت  درباره  رسولی  آقای  ولی 
و  ایران  میان  مرز  میل،  منطقه  در  هفته  در طول  کارگران 
برای  پنجشنبه  روزهای  و  بودند  کار  مشغول  افغانستان 
دیدار با خانواده هایشان به خانه خود باز می گشتند و روز 

شنبه دوباره به سرکار می رفتند.
موتر  یک  سوار  کارگران  این  نیز  شنبه،  روز  که  افزود  او 
باربری نوع کاماز بودند که حوالی ساعت هفت صبح در 
مسیر رفتن به سمت کار، گروه طالبان از چندین طرف آنان 

را به رگبار می بندند.
آقای رسولی افزود که در ابتدا 6 نفر کشته و 9 نفر زخمی 
شده بودند، ولی دو نفر از زخمی  شده گان نیز بعداً جان 

دادند.
معاون والی فراه گفت که این افراد جوالی بودند که در مرز 
به ازای باری که جابجا می کردند، مزد دریافت می نمودند 

تا روزگار را سپری کنند.
چند روز قبل نیز مقامات این والیت گفتند که گروه طالبان 
باال  را در روستایی کنسک ولسوالی  امام مسجد  یک مال 

بلوک والیت فراه سر برید.
جاوید افغان گفت که مولوی غالم فاروق پیش نماز یک 
مسجد، صبح روز سه شنبه گذشته بعد از ختم نماز صبح 
در راه مسجد به خانه اش بود که توسط افراد گروه طالبان 

ربوده شده و بعد سر بریده شد.
او افزود که آقای فاروق علیه گروه طالبان تبلیغ می کرد و 
دلیل این اقدام گروه طالبان نیز موضع گیری او در مقابل 

آنان بوده است.



برای گفتن  کردند:  اعالم  امریکا  نظامی  فرماندهان 
اینکه حمالت ارتش پاکستان علیه شبه نظامیان در 
وزیرستان شمالی مؤثر یا فقط حرکتی نمادین بوده، 
این  معتقدند  فرماندهان  این  اما  است.  زود  بسیار 
اقدامات شبه نظامیان را  عملیات به صورت موقت 
متزلزل کرده و باعث فرار آن ها به افغانستان شده 

است.
جوزف  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
دانفورد، فرمانده تفنگ داران دریایی امریکا که هفته 
گذشته از سمت فرماندهی ارشد نیروهای امریکا در 
افغانستان استعفا داد، گفت: شکی نیست که برخی 
از شبه نظامیان در کنار غیرنظامیانی که از خطر این 

حمالت آواره شدند، از مرزها فرار کرده اند.
دولت  که  است  طوالنی  مدت  امریکایی  مقامات 
که  شمالی  وزیرستان  به  حمله  برای  را  پاکستان 
پناهگاه مهمی برای شبه نظامیان به خصوص شاخه 
می دادند.  قرار  فشار  تحت  است،  القاعده  حقانی 
عنوان  به  منطقه  این  از  حقانی  شکبه  اعضای 
پایگاهی برای آغاز حمله علیه نیروهای امریکایی، 
افغانستان  مرزهای  در  ائتالفی  نیروهای  و  افغانی 

استفاده می کردند.
وزیرستان شمالی منطقه امنی برای برخی گروه های 

افغانستان  طالبان  پاکستان،  طالبان  مانند  شبه نظامی 
و اعضای القاعده است؛ این منطقه همچنین محل 
تجمع شبه نظامیانی است که قصد سرنگونی دولت 

پاکستان را دارند.
ارتش پاکستان در ماه جون حمله نظامی را به این 
منطقه آغاز کرد اما همچنان سواالتی درباره توانایی 
اعضای  تعقیب  و  پیگیری  برای  پاکستان  ارتش 

شبکه حقانی وجود دارد.
ما تجمع شبه نظامیان را  این باره گفت:  دانفورد در 
افزایش خشونت را که دال بر  یا هیچ نشانه یی از 
ورود دشمن از وزیرستان شمالی باشد، ندیدیم و 

قادر بودیم عملیاتی در افغانستان اجرا کنیم.
فرماندهان  از  دیگر  یکی  دمپسی،  و  دانفورد 
قضاوت  معتقدند  امریکا  دریایی  نیروی  تفنگداران 

درباره عملیات ارتش پاکستان بسیار زود است.
در  شرکت  برای  گذشته  هفته  که  دمپسی  جنرال 
در  امریکایی  نیروهای  فرماندهان  تغییر  مراسم 
افغانستان به کابل سفر کرده بود، گفت: به نظر من 
زود  بسیار  عملیات  این  موفقیت  درباره  قضاوت 
ارتش  توانایی  است،  مهم  بسیار  که  چیزی  است. 
پاکسازی، حفظ و  پاکستان در تکمیل سه مرحله: 

ساخت است.
مرحله  در  هنوز  پاکستان  ارتش  دمپسی،  اعتقاد  به 
پاکسازی است و اکنون باید نشان دهد که می تواند 

کنترل منطقه را حفظ کند.
وی افزود: بعد از این مراحل، برای پاکسازی مهم 
است که بتواند دولتی را در این منطقه حاکم کند 
باشد.  اسالم آباد  مرکزی  دولت  از  نماینده یی  که 
دهد،  صورت  را  اقدام  این  بتواند  پاکستان  اگر 
با  منطقه  این  به  مجدد  ورود  برای  شبه نظامیان 

مشکل مواجه خواهند شد.
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برای  موافقت  با  پاکستان  قدرتمند  ارتش 
میانجی گری میان دولت و مخالفان به عرصه 

سیاسی کشور بازگشت.
عمران  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
انصاف  تحریک  اپوزیسیون  رهبر  خان، 
مخالف  روحانی  القدری،  طاهر  و  پاکستان 
به  پاکستان  ارتش  فرمانده  شریف،  راحیل  با 
عنوان میانجی گر و ضامن در مذاکرات با نواز 

شریف، نخست وزیر پاکستان دیدار کردند.
این در حالی است که نواز شریف درخواست 
در  میانجی گیری  برای  ارتش  فرمانده  از 

مذاکرات با رهبران اپوزسیون را رد کرد.
نخست وزیر  نظرهای  اظهار  حال،  همین  در 
نشان  کشور  این  ملی  مجمع  در  پاکستان 
بعید است طرف های مذاکره کننده  می دهد که 

به نقطه عطفی دست بیابند.
نوعی  پاکستان  ارتش  جانب  از  اقدام  این 
کشور  این  سیاست  صحنه  به  بازگشت 

محسوب می شود که پیشتر سه کودتا را از سر 
گذرانده است.

پاکستان  دفاع  وزیر  آصف،  محمد  خواجه 
را در  ارتش  فرمانده  میانجی گری  پیشنهاد  نیز 
اپوزیسیون  با  اسالم آباد  دولت  میان  مذاکرات 
مورد استقبال قرار داد و گفت: به عقیده من، ما 
باید این مساله را مثبت ارزیابی کنیم که ارتش 
یک نقش قانونی و بر اساس قانون اساسی ایفا 

می کند.
هنوز مشخص نشده که آیا ارتش می تواند در 

این مذاکرات میانجی گری کند یا خیر.

شهال فرید/استاد دانشگاه
تشکر  ملی  آجندای  کنفرانس  اعضای  و  مسعود  ولی  احمد  جناب  از 
دارم که با طرح های بسیار معقول سیاسی و مدنی توانسته اند جمعی از 
افکار مختلف و چهره های متفکر را گرد آورند تا در این زمینه بحثی 
افغانستان را از بحران و چالش ها پیروز  تا توانسته باشد  داشته باشیم 

بیرون آورد.
در این نشست همه دوستان و بزرگانی که صحبت کردند بیشتر بحث 
روی ایجاد دولت وحدت ملی و سهم اقوام و نخبه گان در این حکومت 
است؛ اما فکر می کنم هیچ کس هراسی از بحرانی که در ساحۀ انتخابات 
است، نداشته است. به دل آرام صحبت می کنند که فکر می کنم هفتۀ 
آینده نتیجۀ تفتیش آرا اعالم می گردد اما متوجه باشید که هر روز در این 
پروسه مشکلی تازۀ خلق می شود. آیا آجندای ملی روی این موضوع به 

عنوان بحران فکر کرده است و یا خیر.
فکر می کنم ما پیش از وقت می رویم و طرح حکومت وحدت ملی را 

می ریزیم و تا هنوز نتیجۀ انتخابات برای ما معلوم نیست.
هرات  در  می شود  محدود  روز  هر  افغانستان  حکومت  امنیت  ساحۀ 
شمال  در  اقتصادی  کارهای  می شود؛  بسته  روز  هر  دخترانه  مکاتب 
افغانستان محدود شده است؛ پول مردم از بانک ها بیرون شده و داخل 
بالشت ها می گردد؛ شمار زیادی از جوانانی که در جریان این سال ها 

تخصص گرفتند در حال فرار هستند.
باید تعیین کنیم که چه  ایم  اگر به عنوان نخبه گان این جا جمع شده 

زمانی نتیجۀ انتخابات اعالم می گردد.
کسانی که در هوتل کانتیناتل روی حکومت وحدت ملی کار می کنند تا 
هنوز مشخص نیست کی ها هستند و آیا می توانند نماینده گان شهروندان 
در آنجا باشند به گونه مثال از زن چه کسی نماینده گی می کند آیا دو 
یا سه چهرۀ است که به خاطر گرفتن منصب در حکومت وحدت ملی 
ملی  آجندای  کنفرانس  از  من  دارند؛  نماینده گان زن حضور  عنوان  به 
می خواهم تا فشار وارد کنند و اعضای آن را روشن سازند که کی ها 

هستند و چه می خواهند.
در قسمت ساختاری که مطرح گردید و در بخش قوۀ قضاییه که رشتۀ 
من است اگر بیشتر از مراجع قضایی نوشته شود و قبل از آن شورای 

عالی قضا باشد، بهتر است.
حاجی ایام الدین/نمایندۀ عبدالستار سیرت

به نماینده گی از البی گروپ افغانستان در امریکا که اولین البی گروپ 
افغانستان در سطح دنیا ثبت گردیده است مشاور آن هستم که در جلسۀ 
گذشته حمایت خود را از این طرح اعالم کردیم و تیم ما در امریکا 

روی دولت وحدت ملی رأی زنی دارند.
از صحبت های دوستان دریافتم که مشکالتی وجود دارد و از آن میان 
یکی هم این است که قانون اساسی به حال خود باقی می ماند و زمانی 
به پیروزی رسیدند اگر هزارن آجندای ملی  نامزد  این دو  از  که یکی 
مطرح شود مشکلی را حل نخواهد کرد و بحران چنان بیداد کند که ما 

خواهیم گفت که ایکاش آقای کرزی می بود.
نیست و  نظر من کافی  به  پیشنهاد کرده است  آقای کری  را که  آنچه 
باید ما روی موضوعات دیگری که وجود دارد نیز فکر کنیم؛ کسانی که 
در شماری از گفتمان می روند به گونۀ سلیقه یی است و آنان نمی تواند 

نمایندۀ همه بخش ها باشد.
نه  را  امروزی  ما می رسد بحران  برای  بیرون  از دورن و  اطالعاتی که 
داکتر صاحب عبداهلل و نه داکتر اشرف غنی احمدزی را به میان آورده 
اند بلکه تقلبات گسترده و کالن را کمیسیون نا مستقل انتخابات کرده 

است و آنان را رییس جمهور انتصاب کرده است.
استاد زیوری/آگاه سیاسی

ما به هیچ عنوان نیامده ایم که مشکل هر دو نامزد را حل کنیم چون ما 
پیش از این طرح داشتیم و برای هر دو نامزد پیشنهاد کردیم که یکی 

اعتنا کرد و دیگری کمتر توجه نشان داد و این بحث دیگری است که 
اینجا روی آن نمی پردازیم.

گپ ما حاال به شهروندان افغانستان و جامعۀ جهانی است؛ باید کاری 
شود که دیگر مردم افغانستان محتاج کشورهای بیرونی نباشد.

بحث اپوزیسیون که در آینده توسط رییس جمهوری به رسمیت شناخته 
اپوزیسیون شود بحث جداگانه یی  این که کی رییس  اما  شود درست 
است و به همین نسبت یکی از مراکزی که ممکن بسیاری از دوستان از 
هر دو تیم آزرده شوند به شهروندان دیگر کشور بپیوندند و اپوزیسیون 
را تشکیل دهند تنها آجندای ملی است و آن هم خود آجندای ملی نه 

ظرفیت های آن که متوجه آن هستیم و باید آن را در نظر داشته باشیم.
تنها روی این افتخار نکنیم که این طرح افغانی است هر طرح دیگری 
که افغانی باشد و حمایت جهانی را نداشته باشد به جایی نخواهد رسید 

و ما افتخار می کنیم که این طرح افغانی مورد حمایت جهانی است.

سید مسعود/استاد دانشگاه
ایجاد  پی  در  پیش  سال های  از  که  می گویم  تبریک  ملی  آجندای  به 
حکومت وحدت ملی در کشور برآمدند و سر انجام این طرح سکه و 

گفتند مه راست است.
حکومت های غیر معمول در افغانستان معمول و عادت شده است؛ از 
زمان امان اهلل خان تا امروز هر حکومتی که آمده است از مجرای قانونی 
خود حکومت نشده است و به این معنا است که دیالکتیک سیاسی در 
درون نظام برای ایجاد سنتیز حرکت نکرده است و عمومًا سنتیزها نه به 
عنوان رو در رو قرار گفتن تیز و سنتیز بلکه به عنوان یک عامل بیرونی 

آمده و سنتیز را ایجاد کرده که شکننده است.
حکومت هایی را دیدیم که از مجراهای غیر قانونی آمدند و در کشور 
فکر می کنم  بد رسیدند؛  بسیار  نتیجۀ  به  نهایت  در  حکومت کردند و 
امروز از همه بدتر آمده است برای آنکه دایره یی را که ما داشتیم و باید 
بیرون می آمدیم و سنتیز ایجاد می کردیم متأسفانه نشد و عاملی بیرون 
آمدن و فشار آوردند و دو تا چیزی که ناهمگون است را یکجا کردند.

امکان  تقلب حکومت ساخت و چطور  میلیون  دو  تا  چگونه می شود 
دارد که با دو برنامه نظامی را پیش برد من باور دارم که تا دوسال به 
گونۀ آرام پیش خواهیم رفت و بعد از دو سال شاهد امروز خواهیم بود.
من برای کنفرانس آجندای ملی پیشنهاد دارم که طرحی را برای هر دو 

طرف بدهند تا حتا در مذاکراِت شان تغییراتی را ایجاد کند.
زمان ما را نا باور ساخته است و زمانی که من این جا صحبت می کنم 
شاید شماری روی سخنهای من نا باوری کنند و زمانی که از هر تیم 
کسی صحبت می کند باوری وجود ندارد؛ باورها شکسته است و برای 
ایجاد باورها باید طرح مشخصی را ایجاد کنیم و من از کنفرانس آجندای 

ملی می خواهم چنین طرحی را بسازند و به هر دو نامزد بفرستند.
فضل الرحمان اوریا/سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی

از  یکی  و  است  بغرنج  و  پیچیده  نهایت  ملی  وحدت  دولت  پروسۀ 
نام های این گونه حکومت تقسیم قدرت سیاسی است و این در سیاست 
تیم  دو  تنها  که  نیست  معنا  این  به  و  است  معمول  و  طبیعی  امر  یک 
قدرت را به شکل انحصاری میان خود تقسیم می کنند؛ دروازه های این 
حکومت باز خواهد بود و سایر نیروها و شخصیت ها در این حکومت 

جایگاه شامخی خواهند داشت.
این که آجندای ملی در  بر  پیشنهاد برای کنفرانس آجندای ملی مبنی 
آینده چگونه جایگاه و نقشی را می تواند داشته باشد کمتر توجه شده 
است و این اپوزیسیون است که در آینده در داخل و بیرون از دولت 

نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
نهادهای  در  که  که  دارد  اصالحات  روی  بیشتر  تأکید  ملی  آجندای 
قضایی و اجرایی باید صورت گیرد اما به پارلمان توجهی نکرده است 
که در این نهاد چه اصالحاتی باید صورت گیرد.              ادامه دارد

بازگشت نظامیان به عرصۀ سیاست پاکستان بحـث اشتـراک کنـنده گـان

امـریکـا:
برخی شبه نظامیان از وزیرستان شمالی به افغانستان فرار کرده اند
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تداوم  و  تحول  تیم  که  می گوید  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
را  دوم شدن  آن ها  که  سازد  وانمود  می خواهد  شایعه پرانی  با 
پذیرفته اند؛ درحالی که شرایط این تیم سخت تر از گذشته شده 

است. 
گفته  تیم اصالحات و همگرایی  فاضل سانچاره کی سخنگوی 
ادامه  انتخاباتي  تیم  دو  گفت وگوهاي  )دیروز(  امروز   « است: 
یافت. سخنگوي تیم تحول از بن بست مذاکرات سخن گفته؛ 
اما من بن بستي ندیدم. هیأت چهار نفري دیروز و امروز مذاکره 
کردند؛ موارد اختالفي نشاني و برجسته شد و هر دو طرف این 
موارد را با رهبري  خود در میان گذاشته و راه هاي دستیابي به 
تفاهم را بررسي کردند و مجدداً وارد گفت وگو شدند و احتماالً 

این مذاکره دوام می یابد.« 
که  نوشته  فیسبوکش  صفحۀ  در  همچنان  سانچاره کی  آقای 
نامزدان ریاست جمهوري و یان کوبیش و سفیر امریکا مشترکًا 
بعد از ظهر امروز )دیروز( دیدار کرده و پیرامون راه هاي بیرون 

رفت از معضل کنوني تبادل نظر کردند.

سخنگوی تیم اصالحات و همگرایی گفته که  دیروز هم جان 
کري وزیرخارجه امریکا با داکتر عبداهلل تماس تلفني داشت و از 
ناراحتي و شکایت تیم تحول و تداوم سخن گفت و از ضرورت 

تفاهم و انعطاف...
سانچاره  کی نوشته که  روز شنبه یک بار دیگر ما ادامۀ تفتیش و 
ابطال آراء را بي معني و تمسخر آمیز تلقي نموده و تأکید کردیم 
که نتیجه یک چنین تفتیش و ابطال بي معنا را بي اعتبار مي دانیم.

او نوشته است: متخصصین ملل متحد اسناد ما را موثق دانسته اند 
صورتي که  در  است،  شده  آغاز  اسناد  این  باالي  عملي  کار  و 
اسناد مذکور نافذ گردد بیشتر از یک میلیون رأي هاي تقلبي از 
سیستم خارج مي شود، بدون تطبیق این اسناد انتخابات بي اعتبار 
مي شود، یک عضو ارشد تیم اصالحات تهدید کرده است که 
اگر نهادهاي بین المللي به این اسناد توجه نکنند، موضوع را به 

دادگاه هاي بین المللي از جمله هاگ خواهند کشانید.
آقای سانچاره کی با انتقاد از تیم رقیب شان گفته است: تیم تحول 
براي پوشاندن ناکامي و شکست خود، امروز شایعه کرد که گویا 
شده ایم  اجرایي  رییس  براي  بیشتر  خواستار صالحیت هاي  ما 
تا وانمود سازد که ما نقش دوم را پذیرفته ایم؛ اما اعضاي تیم 
متعادل  چارچوب  یک  خواستار  ما  که  مي دانند  مذاکره کننده 

هستیم و شرایط خود را سخت تر ساخته ایم.
به گفتۀ او، تیم تحول به بررسي هاي کمیسیون و به شارت هاي 
پایان،  تا شاید در  نهاد بي اعتبار دل گرم شده است  این  روزانه 
این تیم را برنده اعالم کند، اما نمي   داند که اوالً کمسیون قدرت 
اعالم یک نتیجه مقلوب را نخواهد داشت و ثانیًا چنین نتیجه یي 

پاي در هوا خواهد ماند و کسي آن را نمي پذیرد.
شنبه  روز  که  گفته  همگرایی  و  اصالحات  تیم  سخنگوی  این 
یک بار دیگر فشارهاي بین المللي بر هردو نامزد تشدید گردید 
توافقي  تا زماني که چنین  برسند و  توافق  به  که هر چه زودتر 

صورت نگیرد نتیجه بررسي ها اعالن نخواهد شد.

تیم تحول و تداوم دلگرم شارت هاي 
روزانۀ کمیسیون بي اعتبار است

نماینده گی بنیاد شهید مسعود

 در غور افتتاح شد
اوباما: 

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

افغانستان هرچه سریع تر به توافق برسند مسعود  شهید  بنیاد  نماینده گی 
با  مراسمی  طی  گذشته  روز 
مسووالن  و  بزرگان  اشتراک 
والیت غور، نماینده گان مردم در 
والیتی،  شورای  و  ملی  شورای 
و  سیاسی  احزاب  نماینده گان 
جامعۀ مدنی در شهر فیروز کوه 

مرکز این والیت افتتاح شد.
بنیاد  نمایندۀ  محمودی  احمد 

مسعود...            ادامه صفحه 6
سریعتر  هرچه  توافق  لزوم  بر  امریکا  رییس جمهوری 
برای  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای 

حل بحران انتخاباتی در این کشور تاکید کرد.
بارک اوباما رییس جمهوری امریکا خواستار توافق هرچه 
افغانستان  انتخابات ریاست جمهوری  نامزدهای  سریعتر 

برای حل بحران انتخاباتی در این کشور شد.
اوباما با اشاره به ادامه همکاری امریکا با افغانستان توافق 
نامزدهای انتخاباتی برای آینده امنیت و پیشرفت افغانستان 
برای  افغانستان تالش می کنند  آنکه مردم  به  با توجه  را 
نخستین بار انتقال دموکراتیک قدرت را در تاریخ کشور 

شان تجربه کنند، ضروری خواند.
و  مجدد  تفتیش  روند  که  است  درحالی  اظهارات  این 
ابطال آرای انتخابات افغانستان با جنجال ها مواجه شده 

و هنوز نتایج انتخابات افغانستان اعالم نشده است.
پیش از این نیز کاخ سفید از تماس تلفنی اوباما با نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درباره توافق سیاسی 

در زمینه ایجاد حکومت وحدت ملی خبر داده بود.

ملی والیت  امنیت  ریاست  بر  انتحاری  در یک حملۀ 
از 5۰ تن  بیش  ننگرهار، بیش شش تن کشته شده و 

دیگر زخم برداشته اند.
مقام های امنیتی گفته اند که روز شنبه یک انتحارکننده 
با الری حامل مواد منفجره اش، ادارۀ امنیت ملی شهر 

جالل آباد را هدف قرار داد.
مسووالن شفاخانۀ جالل آباد گفته اند که در این حملۀ 
انتحاری شش تن کشته شده و بیشتر از 5۰ تن دیگر 

زخمی شده اند.
به اساس گزارش مقامات امنیتی، تبادل آتش با نیروهای 

امنیتی نیز صورت گرفته است.
 احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار گفته است 
که پس از این حمله در در خارج از مقر ادارۀ امنیت 
نیروهای  با  ساعت  یک  جنگجویان  آباد،  جالل  ملی 
امنیتی درگیر بودند، تا آنکه نیروهای امنیتی موفق شدند 

همۀ جنگجویان را از پا در آورند. 
آیا  این که  و  حمله کننده گان  شمار  مورد  در  عبدالزی 
امنیتی کشته شده و  نیروهای  با  آنها در درگیری  همۀ 

یا شماری از آنها فرار کرده اند، چیزی نگفت. به قول 
وی مقامات امنیتی تحقیق در این مورد را آغاز کرده اند.
عبدالزی نخست به خبرگزاری فرانس پرس از دو کشته 
در صفوف نیروهای امنیتی سخن گفت. اما نجیب اهلل 
کامه وال یک مقام ارشد اداره صحت ننگرهار از آوردن 

شش جسد در شفاخانه سخن گفته است.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی طالبان در یک تماس تلفونی 
با اسوشیتدپرس مسوولیت این حمله را از جانب گروه 

طالبان بدوش گرفته است.

حملۀ مرگبار طالبان بر ادارۀ امنیت ملی ننگرهار
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