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مسـووالن در وزارت داخلـه می گوینـد که شـب شـنبه 
در حملـۀ یـک مهاجـم مسـلح بـاالی یک خانـواده در 
سـاحۀ پنجصـد فامیلـی، در مربوطـات حـوزۀ پانزدهم 
پولیـس ۱۱ تـن از اعضـای یـک خانواده شـهید و سـه 

تـن زخمی شـده اند. 
پیونـد  در  داخلـه،  وزارت  سـخنگوی  دانـش  نجیـب 
بـه ایـن موضـوع، در مصاحبـه بـا روزنامـۀ مانـدگار 
می گویـد: در ایـن اتفـاق چهار بانو و شـش مرد کشـته 
 شـده  اند و سـه تـن دیگـر زخمی  هسـتند که تمام شـان 

عضـو یـک خانواده انـد. 
آقـای دانـش می افزایـد کـه مهاجـم پـس از درگیری و 
بـه قتـل رسـانیدن افـراد مذکـور موفـق بـه فرار شـده 
اسـت، امـا او تأکیـد می کنـد کـه بررسـی های پولیـس 

در رابطـه بـه این اتفـاق جریـان دارد. 
اسـناد  برخـی  می گویـد:  داخلـه  وزارت  سـخنگوی 
بـه دسـت آمـده از سـاحۀ اتفـاق بـرای بازداشـت فرد 

مهاجـم  بـه پولیـس کمـک می کنـد.
حملـه  ایـن  دلیـل  کـه  می گویـد  دانـش  آقـای 
تاهنـوز روشـن نشـده اسـت کـه ناشـی از اختالفـات 

اسـت.  دیگـری  بحـث  یـا  ذات البینی سـت 
او بـا اشـاره بـه افزایش اتفاقـات جنایی در شـهر کابل 
می گویـد: یـک راهبـرد تـازه را وزارت داخلـه در امور 
بهبـود امنیـت شـهر کابـل روی دسـت گرفته اسـت تا 
جلـوی این چنیـن اتفاقا گرفته شـود. ... ادامه صفحه6
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بـرشنا با حـدس و گـمان 
پـول برق را تعیین می کنـد

مسؤوالن کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی 
مبارزه علیه فساد اداری می گویند، یافته های آنان 
شرکت  کارمندان  از  شماری  که  می دهد  نشان 
برشنا میترهای برق را نمی خوانند و پول صرفیۀ 
برق شهروندان را بر اساس حدس و گمان تعین 

می کنند.
ارزیابی  بارۀ  در  این کمیتۀ روز شنبه گزارش اش 
آسیب پذیری های فساد اداری در شرکت برشنا را 
ارایه کرد. یافته های این گزارش بر اساس مصاحبه 
ننگرهار،  بلخ،  کابل،  والیت های  در  تن   380 با 
بامیان و پروان که ۱38 تن شان  کندهار، هرات، 
کارمندان شرکت برشنا بودند، به دست آمده است.

جاوید نورانی، عضو  کمیتۀ مستقل مشترک نظارت 
و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری  می گوید، بر بنیاد 
کارمندان  شمار  داشت  نظر  در  با  آنان،  یافته های 
میترخوان شرکت برشنا، یک میترخوان این شرکت 
باید روزانه حدود 400 میتر را بخواند که این کار 

عملی به نظر نمی رسد.
به گفتۀ آقای نورانی، با توجه به موضوع کمبود 
میترخوان، کارمندان شرکت برشنا براساس تخمین 
سیستم  درج  را  معلومات  خودساخته،  برآورد  و 

می سازند که  در نتیجه مشترکین متضرر می شوند.
گزارش  اساسی  یافته های  می گوید،  نورانی  آقای 
آنان نشان می دهد که پروسۀ توزیع برق با فساد 
همراه بوده و مشترکین برای دریافت میترهای سه 

فاز، باییست مبلغ قابل مالحظه یی رشوت دهند.
آقای نورانی می افزاید که  ضایعات برق در مقایسه 
با کشورهای منطقه خیلی زیاد است و رقم آن در 
کشور تا 38 درصد می رسد، اما این آمار در پاکستان 

به  ۱7 و در ایران به ۱4 در صد می رسد.
می دهد،  نشان  گزارش  این  یافته های  از  بخشی 
توربین های کهنه، در نظرنگرفتن معیارها در انتقال 
انرژی برق، دزدی برق، استفاده از میترهای انالوگ 
و استفادۀ برق بدون میتر، از عوامل عمدۀ ضایعات 

انرژی برق می باشد.
شرکت   امور  در  سهام داران  و  حکومت  مداخلۀ 
از  تر  نظارت دقیق  برای  برشنا و کمبود ظرفیت 
مشکالت دیگری اند که در گزارش این کمیته به 

آن اشاره شده است.
با  برشنا  شرکت  سخنگوی  توحیدی،  وحیداهلل 
این که یافته های کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و 
ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری در بارۀ تعین پول 
صرفیۀ برق بر اساس حدس و گمان را رد می کند، 
اما می گوید که شاید شمار محدودی از کارمندان 

این شرکت این گونه عمل کنند.
تمام  رسانی  برق  مسؤولیت  که  برشنا  شرکت 
انتقاد  از گاهی مورد  به عهده دارد، هر  کشور را 
قرار می گیرد، اما مسؤوالن این شرکت همواره این 

انتقادات را رد می کنند.
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چه چیزی سـبب شـده اسـت کـه عبدرب الرسـول 
سـیاف از شـخصیت های جهـادی کشـور، نسـبت 
بـه عدم برگـزاری انتخابات در سـال آینده هشـدار 
احیـای  مراسـم  در  هفتـۀ گذشـته  کـه  او  بدهـد؟ 
دوبـارۀ حـزب »دعـوت و جهـاد« سـخن می گفت، 
برگـزاری  مـورد  در  کـه  داد  هشـدار  دولـت  بـه 
سـیاف  آقـای  کنـد.  اقـدام  مسـووالنه  انتخابـات 
گفـت که عـدم برگـزاری انتخابـات و یـا برگزاری 
انتخابـات مملـو از تقلـب، کشـور را بـه وضعیـِت 

خطرناکـی دچـار خواهـد کـرد. 
آیـا خطـری را کـه آقـای سـیاف دریافته، بیشـتر از 
چیزهایـی اسـت که همین حـاال به وسـیلۀ مخالفان 

مسـلح انجام می شـوند؟ 
بـه نظر می رسـد کـه سـخنان آقای سـیاف معطوف 
بـه چیزهـای دیگـری غیـر از تهدیدهایی اسـت که 
از سـوی طالبـان و داعـش وجـود دارد. او وقتـی 
بـه  می شـود،  خطرنـاک  وضعیـت  کـه  می گویـد 
معنـای آن اسـت که افـزون بر تهدیدهـای مخالفان 
مسـلح، تهدیدهـای دیگـری نیـز به وجـود می آیند 
کـه می تواننـد بـرای بقـای نظـام خطرناک پنداشـته 

 . ند شو
ایـن خطرهـا بـدون شـک خطرهایـی نیسـتند کـه 
تنهـا از بیـرون متوجـه نظـام باشـند، بـل از داخـل 
نیـز مشـروعیت و هسـتِی نظـام مـورد تهدیـد واقع 
می شـود. بـه گونۀ روشـن این کـه انتخابـات، اصلی 
اسـت کـه بـر بنیـاد آن نظام مشـروعیِت خـود را به 
دسـت مـی آورد و می توانـد در برابـر تهدیدهایـی 
ایســتاده گی  اسـت،  آن  متوجـه  بیـرون  از  کـه 
کنـد. انتخابـات شـرایطی را فراهـم می سـازد کـه 
مشـارکِت همه گانـی در سـاختارها را ضمانـت کند 

و عمـاًل جلـو فروپاشـی نظـام را بگیـرد. 
برگـزاری  مخالـف  کـه  افـرادی  و  گروه هـا  همـۀ 
انتخابـات انـد و یـا در برگـزاری آن مانـع به وجود 
می آورنـد، در واقـع بـه نظـام فعلـی و ارزش هایـی 
می خواهنـد  و  ندارنـد  بـاور  دارد،  وجـود  کـه 
باشـند. حـاال  بـه چشـم شـاهد  را  سـقوط آن هـا 
فرقـی نمی کنـد کـه ایـن افـراد و گروه هـا در کجـا 
هسـتند، چگونـه عمـل می کننـد و چـه هدف هایی 
دارنـد. آن ها ممکن اسـت چـون گروه هـای طالبان 
و داعـش، عمـاًل در مخالفـِت مسـلحانه بـا دولـت 
قـرار داشـته باشـند و یـا هـم ماننـد برخـی افـراد 
باشـند  آن  داخـِل  و  نظـام  کنـار  در  اشـخاص  و 
امـا هدف هـای بیرونـی را در رفتـار و گفتارشـان 

آیینـه داری کننـد.
 آن چـه کـه کمیسـیون به شـدت ضعیـف و فاقـد 
صالحیـتِ انتخابـات نیـز بـه برگـزاری آن وعـده 
و  امیدوارکننـده  صـورت  هیـچ  بـه  می دهـد، 
نویدبخـش نیسـت. کمیسـیون انتخابات کـه همین 
درونـی  اختالفـات  و  پراکنده گـی  دچـار  لحظـه 
اسـت، چگونـه قادر می شـود که انتخابـات آینده را 
بـدون مشـکل برگزار کند؛ کمیسـیونی کـه کمترین 
تصـور روشـن و واقع گرایانـه از وضعیت کشـور و 

نـوع برگـزاری انتخابـات نـدارد؟
اکثـر مسـووالن ارشـد کمیسـیون انتخابـات، چنان 
افـراد ضعیـف و کم تجربـه انـد کـه حتـا بـا فراهم 
بودن شـرایط برگـزاری انتخابات، نمی توان نسـبت 
بـه مدیریـِت آن هـا از ایـن رونـد ملی مطمیـن بود؛ 
حـال آن کـه افزون بر مشـکالت داخلی کمیسـیون، 
شـرایط کشـور نیـز بـه انـدازۀ کافـی دشـوار و پُـر 
از چالـش اسـت. هنـوز واقعـًا معلـوم نیسـت که از 
نظر امنیــتی، افغانسـتان در سـال آینده در وضعیتی 

خواهد بود که در آن انتخاباِت شـفاف و سراسـری 
برگزار شـود!

 بـا وجـود این کـه تـا آن زمـان، احتمـال افزایـش 
آن هـم  بـا  ولـی  دارد،  وجـود  خارجـی  نیروهـای 
امنیتـی  وضعیـت  از  روشـنی  تصـور  نمی تـوان 
رییـس  برکنـاری  بـا  جمهـوری  رییـس  داشـت. 
کمیسـیون انتخابـات، هنـوز معلـوم نیسـت کـه در 
قبـال جانشـیِن او چـه تصمیمـی دارد. آیـا فـردی 
از میـان کمیشـنران فعلـی بـه ایـن سـمت برگزیده 
می شـود و یـا فـرد تازه یـی به این سـمت گماشـته 

خواهـد شـد؟
جـای  بـه  فعلـی  کمیشـنران  کـه  می شـود  گفتـه   
این کـه در تـدارک مقدمـات انتخابات آینده باشـند، 
هرکدام به شـکلی چشـم به کرسـی ریاست دوخته 
و تـالش دارنـد بـا انجام برخـی معامله هـای پنهان، 
این سـمت را از آِن خود سـازند. ریاسـت جمهوری 
نیـز بـدون کمترین تشـویش از وضعیت کمیسـیون 
انتخابـات، آن را در سـردگمی و بی سرنوشـتی قرار 
داده و هـر روز بـر مشــکالت و چالش هـای آن 

می افزایـد.
 کمشـنران کمیسـیون می گوینـد کـه در سـال آینده 
بـرای این کـه انتخابـات بـه گونـۀ شـفاف و عادالنه 
بـرای واجدیـن شـرایط رای دهـی  برگـزار شـود، 
شـناس نامه های تـازه از همـان نـوع سـابقه توزیـع 
می شـود. بـه گفتۀ آن هـا، نهادهـای مسـوول متعهد 
شـده انـد کـه از آغـاز سـال آینـدۀ خورشـیدی در 
یـک عملیـات ضربتـی، ایـن شـناس نامه ها را برای 

حداقـل ده میلیـون واجـد شـرایط توزیع کننــد.

ایـن سـخن اگـر شـوخی رسـانه یی نباشـد، بـدون 
نمی شـود.  محسـوب  بیـش  گزافه گویی یـی  شـک 
چگونـه و بـا چـه امکاناتـی می تـوان در سراسـر 
کشـور بـرای واجدیـن شـرایط انتخابـات در ظرف 
کمتـر از سـه مـاه که بـه تاریـخ برگـزاری انتخابات 
می مانـد، شناسـنامه توزیـع کـرد؟ دولـت مطمیـن 
نیسـت که بـا وجود همـکاری نیروهـای بین المللی 
انتخابـات سراسـری را برگـزار کنـد، آن گاه بـدون 
چنیـن تدابیـری و در موجودیـت کارمنـدان فعلـی، 
نهادهـای توزیـع شـناس نامه چگونـه ممکن اسـت 
در ظـرِف کمتـر از سـه مـاه بـه ده میلیـون واجـد 

شـرایط رای دهـی شـناس نامه توزیـع کننـد؟
 بـه نظـر می رسـد کـه سـخنان اسـتاد سـیاف بدون 
پشـتوانه هـم نیسـت؛ او بـا توجـه به منابعـی که در 
اختیـار دارد، فهمیـده کـه در سـال آینـده انتخاباتی 
در کار نخواهـد بـود و اگـر هـم انتخاباتـی برگـزار 
شـود، چنـان در تقلـب و جعـل کاری غـرق خواهد 
بـود کـه اکثریت با نتایـج آن مخالفـت خواهند کرد 
و در نتیجـه کشـور به سـوی بحرانـی غیرقابِل مهار 
پیـش خواهـد رفـت کـه فراگیرتـر و گسـترده تر از 
بحـران انتخابـات سـال ۱393 ریاسـت جمهـوری 

بود.  خواهـد 
چنیـن وضعیتـی دور از انتظـار هـم نمی نمایـد، بـا 
توجـه بـه موجودیِت اسـلحه و نامزدی کسـانی در 
انتخابـات کـه از نفـوذ نظامـی و سیاسـی در مناطق 

مختلـِف کشـور برخوردار هسـتند.
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احمـد عمران

از          عـدم       برگـزاری  ترسـی که    
   انتخـابات وجـود    دارد!

 

افزایـش جرایـم جنایـی در کابـل، نگرانی هـاِی امنیتـِی تازه یـی را 
ـ فـارغ از انفجـار و انتحـار ـ در میـان پایتخت نشـینان خلـق کـرده 
اسـت. در روزهـای اخیـر، منطقـۀ خیرخانه شـاهد اتفاقـاِت جنایی 
زیـادی بـوده اسـت. به گونـۀ نمونه: دو شـب پیش، افراد مسـلح به 
یـک خانـه در منطقـۀ پنجصـد فامیلی حملـه کردند و همـۀ اعضای 

ده نفـرِی خانـواده از جملـه کـودکان را به قتل رسـاندند. 
نمی توانـد  تازه یـی  بحـِث  اگرچـه  کابـل  در  جنایـی  حـوادِث 
به حسـاب آید، اما شکل وشـمایِل سـهمگیِن حوادِث اخیـر و کمیِت 
آن در یـک بـازۀ زمانـی کوتـاه، بـه آن تازه گـی بخشـیده اسـت. در 
گذشـته ها، اوالً حـوادث جنایی مانند جنایت دو شـب پیش، شـکِل 
قتل عـامِ سـازمان یافته را نداشـتند و ثانیـًا حـوادث در همـۀ نقـاط 
آن کـه  متنـاوب رخ می دادنـد. حـال  و  پراکنـده  به صـورِت  کابـل 
حـوادث جدیـد، از تغییـر ماهیِت حـوادث جنایـی و ارتقای کمی و 

کیفـِی باندهـای تبهـکار خبـر می دهنـد. 
سـنگین،  و  مسـلحانه  سـرقت های  آدم ربایی هـا،  افزایـش 
قتل هـای  و  راه گیری هـا  و  مـدرن،  و  پیچیـده  کاله برداری هـای 
ناامنـی در شـهرهای کشـور  از  از مـوِج جدیـدی  پی هـم، نشـان 
به ویـژه کابـل دارنـد؛ ناامنی هایـی کـه در آن طالب و داعش، نقشـی 
را اجـرا نمی کننـد بلکـه شـکاف های اجتماعی و بی مسـوولیتی های 
حکومـت در قبـال جامعه، زمینۀ وقوِع آن ها را مسـاعد کرده اسـت.
مسـلمًا جـرم و جنایـت ممکن اسـت در هـر نقطه یـی از جهان رخ 
بدهـد و جامعـۀ کامـاًل عـاری از بـزه کاری نیز آرمان شـهری ا سـت 
کـه فقـط در کتاب هـا می تـوان سـراغش را گرفـت؛ امـا تجـارِب 
علمـی و عملـِی جوامـع انسـانی نشـان داده کـه دولت هـا می توانند 
بـا انجـام درسـِت رسـالت ها و مسوولیت های شـان، احتمـال وقـوِع 
از  آن هـا را بـه حداقـل برسـانند. در جوامـع پیشـرفته، دولت هـا 
یک طـرف بـا آسیب شناسـی و مطالعـۀ زمینه هـای روان شـناختی و 
جامعه شناسـانۀ جرایـم، توانسـته اند انگیـزۀ قانون شـکنی و بزه کاری 
دیگـر  طـرف  از  و  برسـانند  حداقـل  بـه  شهروندان شـان  در  را 
توانسـته اند بـا اعمـال قـوۀ قهریـه و طراحـی سیسـتم های کارآمـد 

امنیتـی، زمینـۀ جنایـت کاری را بـه صفـر نزدیک بسـازند.
آن چـه در رابطـه با رویدادهـای جنایی کابل، قابل تأسـف و نگرانی 
اسـت این کـه: پـای دولـت در هـر دو زمینـه چنـان لنـگ اسـت که 
بسـتِر جـرم و جنایـت روز بـه روز فراخ تـر از گذشـته می شـود؛ 
یعنـی نه تنهـا نهادهـای علمـی و کارآمـدی از سـوی دولـت بـرای 
آسیب شناسـی جامعـۀ افغانسـتان و تشـخیص بسـترهای جرم آفرین 
ایجـاد نشـده، بلکـه قـوۀ قهریـه و نیروهـای پولیـِس آموزش دیده و 
متعهـدی هـم برای مهـار مجرمان و باندهـای تبه کار وجـود ندارند. 
از  بسـیاری  فداکاری هـای  و  جان فشـانی ها  بخواهیـم  بی آن کـه 
بگیریـم،  نادیـده  را  امنیتـی  نهادهـای  سـایر  و  پولیـس  منسـوبین 
واقعیت هایـی وجـود دارنـد مبنـی بـر این کـه باندهـای تبـه کار و 
سـارق توانسـته اند در نهادهـای امنیتـی نفـوذ کننـد و برخی هـا را 
در مسـیر اهداف شـان بـه خدمـت بگیرند. جـدا از ایـن، بارها اتفاق 
افتـاده کـه پولیـس به رغِم تمـاس و اطـالِع به موقع مردم، سـاعت ها 
بعـد از وقـوع جنایـت و فـرار مجرمیـن، خـود را بـه محـِل حادثـه 
رسـانده و جـز انجـام برخـی کارهـای روتیـن و عـادی، نتوانسـته 

کاری از پیـش ببـرد.
این هـا همـه حکایـت از دو واقعیـِت تلـخ؛ یکـی تعلیم ندیده گـِی 
نیروهـای امنیتـی و دیگـری عدم تعهد و رسـوِخ فسـاد در نهادهای 
مربوطـه، دارد. در نتیجـۀ چنیـن وضعیتـی اسـت کـه مـا در همـۀ 
شـهرها شـاهد آهنـِگ صعـودی جرم وجنایـت و تغییـر وحشـتناِک 

چهـره و ماهیـِت آن  هسـتیم. 
رسـیده گی بـه حوادث جنایـی و امنیتـی، از وظایف اصلـی وزارت 
داخلـه و امنیـت ملـی اسـت کـه باید هـر دو نهـاد در ایـن زمینه به 
ارتقـای ظرفیت هـا و مبـارزه با فسـادِ موجود در اداراِت ذیربط شـان 
ـ کـه زمینه سـاز جرایـم اسـت ـ بپردازنـد. افـزون بـر آن، رهبـری 
حکومـت بایـد تمهیداتی را برای مبارزۀ ریشـه یی و جامعه شناسـانه 
علیـه جرایـم در نظـر بگیـرد. بایـد نهادهایـی علمـی و اکادمیکـی 
وجـود داشـته باشـند کـه بـه مطالعـۀ رفتارهـای جرمـی و باندهای 
تبـه کاری بپردازنـد و از خالل آن، راهکارهـا و رهنمودهایی را برای 
دولـت ارایـه کننـد کـه در کنـار مبـارزۀ فیزیکـی بـا جرایـم، بتواند 
بسـترهای ذهنـی و انگیزشـِی جرم وجنایـت را نیـز بخشـکاند و یـا 

بـه حداقل برسـاند. 
می دانیـم کـه دولـت مصروِف جنگ با تروریسـم و افراطیت اسـت؛ 
امـا خطـِر جرایـم جنایـی و بـزه کاری اجتماعـی، کمتـر از تهدیـد 
داعـش و طالـب نیسـت؛ چه بسـا این که ایـن دو می تواننـد در یک 
چرخـۀ منطقـی به هـم وصل شـوند و یـا از یکدیگر حمایـت کنند. 
بایـد دولـت تأمیـن امنیـت را از بسـترهای نـرمِ اجتماعـی و ذهنـِی 
جامعـه آغـاز کنـد و تـا جبهه هـای سـخِت نبـرد آن را ادامـه دهد.  

افزایش جرایم جنایی 
در کابل نگران کننده است

کمیشنران کمیسیون می گویند که 
در سال آینده برای این که انتخابات 
به گونۀ شفاف و عادالنه برگزار 
شود، برای واجدین شرایط رای دهی 
شناس نامه های تازه از همان نوِع 
سابقه توزیع می شود. به گفتۀ آن ها، 
نهادهای مسوول متعهد شده اند که 
از آغاز سال آیندۀ خورشیدی، در یک 
عملیات ضربتی، این شناس نامه ها 
را برای حداقل ده میلیون واجد 
شرایط توزیع کننـد. اما این سخن 
اگر شوخی رسانه یی نباشد، بدون 
شک گزافه گویی یی بیش محسوب 

نمی شود  
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بـا آن کـه بـه پایـان سـال مالـی ۱396 
و  نمانـده  باقـی  چیـزی  خورشـیدی 
پیرامـون  بحث هـا  بیشـتر  هم اکنـون 
 ۱397 مالـی  سـال  بودجـۀ  مسـودۀ 
خورشـیدی اسـت، امـا ریاسـت معارف 
پـروان می گویـد کـه حتـا یـک افغانـی 
از بودجـۀ توسـعه یی ایـن ریاسـت در 
سـال مالی ۱396 خورشـیدی به مصرف 

اسـت. نرسـیده 
و  اداری  معـاون  رحیمـی،  نظام الدیـن 
پـروان  معـارف  ریاسـت  سرپرسـت 
جمـع  می گویـد،از  سـالم وطندار  بـه 
کـه  نهـاد  ایـن  توسـعه یی  پـروژه   ۱5
سـاختمان  و  مکتب هـا  اعمـار  شـامل 
 ۱۱8 ارزش  بـه  معـارف  مدیریت هـای 
میلیـون افغانـی اسـت، هیـچ کدام شـان 

اسـت. نشـده  عملـی 
پـروان،  معـارف  سرپرسـت  گفتـۀ  بـه 
وزارت معـارف پیرامـون مصـرف ایـن 
بودجـه بـه آنـان پاسـخی نـداده و ایـن 
می بـرد. بسـر  بالتکلیفـی  در  ریاسـت 

او می گویـد: »حدود ۱5 پروژه اسـت که 
در سـند بودجه آمـده و تصویب مجلس 
نماینـده گان و رییس جمهور نیز توشـیح 
کـرده، امـا متاسـفانه کـه 6 یـا 7 روز از 
سـال مالـی ۱396 خورشـیدی مانده و ما 

اطالعـی از ایـن پروژه هـا نداریم.«
خواسـتیم در ایـن بـاره دیـدگاه وزارت 
بـا  امـا  باشـیم،  نیـز داشـته  را  معـارف 
تماس هـای پـی هـم قـادر بـه ایـن کار 

نشـدیم.
مـردم  منتخـب  نماینـده گان  از  برخـی 
امسـال  می گوینـد،  مجلـس  در  پـروان 
بودجـه  کم تریـن  معـارف  وزارت 
توسـعه یی را نسـبت به وزارت خانه های 

دیگـر بـه مصـرف رسـانده اسـت.
ذکیـه سـنگین، عضـو کمیسـیون مالـی 
و بودجـه مجلـس نماینـده گان، ضعـف 
مدیریـت و فسـاد در بخـش تـدارکات 
وزارت معـارف و ریاسـت معارف پروان 
را از دالیلـی می دانـد کـه سـبب عـدم 
شـده  توسـعه یی  پروژه هـای  تطبیـق 

اسـت.
امـا برخـی از اعضـای شـورای والیتـی 
پـروان ضعـف مدیریتـی در حکومـت 
تطبیـق  عـدم  بـر  دلیلـی  را  محلـی 

می داننـد. توسـعه یی  پروژه هـای 
والیتـی  شـورا  عفت،عضـو  حسـیبا 
مشـکالت  متاسـفانه  می گویـد،  پـروان 
و ضعف هـای در خـود حکومـت ملـی 

دارد. نیـز وجـود  پـروان 
بر بنیاد آمارهای ریاسـت معـارف پروان 

از جمـع 524 مکتب و مدرسـۀ زیر ادارۀ 
این ریاسـت، نزدیک بـه 40 درصد آن ها 
در  دانش آمـوزان  و  ندارنـد  سـاختمان 

فضـای بـاز درس می خوانند.
به بـاور آگاهـان، عدم تطبیـق پروژه های 
بـه  یافتـه  اختصـاص  توسـعه یی 
ریاسـت معـارف پـروان، آمـوزگاران و 
دانش آموزان را از نظام آموزشـی دل سرد 
سـاخته و بـه گسـترش بی سـوادی دامن 

می زنـد.

ــروز در  ــده گان دی ــس نماین مجل
ــون ســقف  ــی قان نشســت عموم
بودجــۀ  مصــرف  درصــد   60
ــته  ــث گذاش ــه بح ــعه یی ب توس
شــد و در نهایــت تصمیــم بــر آن 
شــد تــا سرپرســتان وزارت خانه ها 
و واحدهــای اداری یــی کــه در 
ــان  ــۀ توسعه یی ش ــرف بودج مص
از قوانیــن تخطــی کرده انــد، پــس 
از اســتجواب بــه نهادهــای عدلــی 

ــوند. ــپرده ش ــی س و قضای
ــس  ــی، ریی ــرؤوف ابراهیم عبدال

ــد،  ــده گان می گوی ــس نماین مجل
ــا  ــامل وزارتخانه ه ــم ش ــن حک ای
ــود  ــی می ش ــای اداری ی و واحده
درصــدی   60 ســقف  از  کــه 
عبــور  بودجــه  مصــرف 
عمل کردشــان  کرده اند،امــا 
ــی  ــن اداری و مال ــالف قوانی برخ

بــوده اســت.
او می گویــد: »پیشــنهادها بــر ایــن 
ــتجواب  ــار اس ــه در کن ــت ک اس
وزارت خانه هــا  سرپرســتان 
در  کــه  اداری ی  واحدهــای  و 

توســعه یی  بودجــۀ  مصــرف 
ــای  ــه نهاده ــد، ب ــی کرده ان تخط
عدلــی و قضایــی معرفــی شــوند.«

همچنــان قــرار بــر ایــن شــد 
ــی  ــس ط ــأت اداری مجل ــه هی ک
ــوری  ــت جمه ــی از ریاس مکتوب
بخواهــد تــا در جابه جایــی آن عده 
از سرپرســتان وزارت خانه هــا و 
ریاســت های مســتقلی کــه در 
ــان  ــۀ توسعه یی ش ــرف بودج مص
کوتاهــی کرده انــد، تجدیدنظــر 

ــد. کن
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شـماری از اعضای مجلس نماینـده گان در اعتراض به تصمیم 
اخیـر امریـکا مبنـی بر بـه رسـمیت شـناختِن بیت المقدس به 
عنـواِن پایتخـت اسـرائیل می گوینـد، این تصمیـم بی احترامی 

به مسـلمانان جهان و ارزش های اسـالمی اسـت.
آنـان کـه در نشسـت دیـروز شـنبه، ۱8 قـوس ایـن مجلـس 
صحبـت می کردنـد، تأکید کردنـد که این تصمیـم یک بحران 

تـازه بـرای جهـان و جفـا برای ثبـات جهانیان اسـت.
اعضـای مجلـس هم چنـان از سـازمان کشـورهای اسـالمی 
خواسـتند تا »یک نشسـت فـوری« در ایـن باره برگـزار کنند.
سـرور عثمانـی، نمایندۀ مردم فـراه در مجلس گفـت: »امریکا 
نبایـد بـا احساسـات مسـلمانان بـازی کنـد. بیت المقـدس به 
عنوان پایتخت اسـرائیل قابل قبول برای هیچ مسـلمان نیسـت 

و مسـلمانان در برابر امریکا ایسـتاده خواهند شـد«.
در سـویی دیگر، مـال تره خیل محمدی، نماینـدۀ کوچی ها در 
مجلـس بیان داشـت کـه »بیت المقـدس اولین قبلۀ مسـلمانان 
اسـت و ایـن کار ترامـپ غیـر قانونی و غیر انسـانی اسـت و 

بایـد در برابـر ایـن اقـدام امریکا تصمیم گرفته شـود«.
عبدالقیـوم سـجادی، نماینـدۀ مـردم غزنـی در مجلـس به این 
بـاور اسـت کـه اقـدام ترامـپ مخالـف قوانین جهانی اسـت. 
آقـای سـجادی از سـازمان ملـل متحـد می خواهد تا نشسـت 
اضطـراری را برگـزار کنـد تـا در لغـو ایـن تصمیـم اقدامـات 

گیرد. صـورت 
نماینـده گان مـردم در مجلـس تأکیـد ورزیدند که کشـورهای 
اسـالمی بایـد در برابـر ایـن اقـدام امریـکا خاموش نباشـد و 
روابط  شـان را بـا این کشـور به حالت تحریـم و تعلیق بیاروند 

کـه به گفتۀ آنان، در غیر آن، »سـلطۀ اشـغال در جهان« بیشـتر 
خواهد شـد.

عبدالـرووف ابراهیمـی، رییـس مجلـس نماینـده گان اظهـار 
داشـت کـه تصمیـم ترامـپ در مـورد بیت المقـدس، سـبب 

بحـران تـازه در جهـان خواهـد شـد.
آقـای ابراهیمـی از کشـورهای اسـالمی می خواهد تا نشسـت 
فـوری و فوق العـاده را در این خصوص تشـکیل داده و هرچه 
عاجـل اعـالم کند که این تصمیـم رییس جمهـور امریکا قابل 

نیست. قبول 
صادقـی زاده نیلـی یک عضو دیگـر مجلس به این باور اسـت 
کـه تصمیـم جدیـد رییس جمهـور امریـکا اثبـات می کند که 
اسـرائیل را امریـکا به خاطر ایجـاد تفرقـه در خاورمیانه ایجاد 
کـرده و حمایـت می کنـد و ایـن کشـور )امریـکا( بـه هیـچ 

پابند نیسـت«. قوانین 
آقـای نیلـی می افزاید که امریکا در »جنایت هایی« که از سـوی 
اسـرائیل در برابـرِ مسـلمانان فلسـطین انجـام گرفته، شـریک 
اسـت و ایـن کشـور یک بـار دیگر دشـمنی خود را بـه جهان 

اسالم نشـان داد.
در ایـن میـان امـا، واکنـش یکـی از اعضـای دیگـر مجلـس 
خیلی هـای متفـاوت بـود. عبدالسـتار خواصی، نماینـدۀ مردم 
بیت المقـدس  از  »دفـاع  کـه  می گویـد  مجلـس  در  پـروان 
بـر مسـلمانان واجـب اسـت و ترامـپ بـا ایـن تصمیـم خود 
گورباچـوف ثانـی خواهـد شـد و بـا بی عقلـی و بی خـردی 

ترامـپ امریـکا 52 توتـه می شـود«.
آقـای خواصـی »خطـاب بـه مجاهـدان در سراسـر جهـان« 

می افزایـد: »مشـرکین را در هرجـای دنیـا بـه قتـل برسـانید«.
بیت المقـدس  بـه  پیونـد  در  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای 
هم چنـان اعالمیه یـی انتشـار دادنـد کـه در آن، بـه لغـو ایـن 
تصمیـم امریـکا تأکیـد شـده اسـت. در بخـش از اعالمیـۀ 
مجلـس نیز از کشـورهای اسـالمی خواسـته شـده اسـت که 

ایـن کشـورها روابـط خـود را بـا امریـکا قطـع کننـد.
در اعالمیـۀ مجلـس آمـده: »بیت المقدس بخشـی از معتقدات 
دینـی یک ونیم میلیارد مسـلمان جهان اسـت و ایـن اقدام غیر 
مسـووالنه و ناسـنجیده و خشـونت بار امریکا تعدی آشکار به 
حق امت اسـالمی اسـت و پیامدهای خطرنـاک و ناگواری را 

در سـطح جهـان به همراه خواهد داشـت«.
بـه بـاور نماینـده گان مجلـس، ایـن اقـدام دونالـد ترامـپ 
مخالـف تمام قوانیـن بین المللی، کنوانسـیون ها، حقوق بشـر 
و مسـوولیت جهانـی دولت هـا بـرای تأمیـن صلـح و امنیـت 

جهانـی نیز اسـت.
در اعالمیـۀ مجلس تأکید شـده اسـت که اعـالم بیت المقدس 
بـه عنـوان پایتخـت اسـرائیل از سـوی ترامـپ، نه تنها سـبب 

جریحه دار شـدن عواطف و احساسـات مسـلمانان شده، بلکه 
»نوعی خشـونت تروریسـتی اسـت که صلح و امنیت جهانی 
را بـا تهدیـدات جـدی و خطـرات ویران گر« روبـه رو خواهد 

ساخت.
نماینـده گان مجلس افغانسـتان در این اعالمیه از »کشـورهای 
صلح طلـب جهـان و اعضـای شـورای امنیـت سـازمان ملـل 
متحـد« خواسـتند تا ضمـن محکوم کـردن این گونـه مواضع، 
»بـرای تأمیـن صلـح و عدالـت جهانـی و تحکیـم پایه هـای 
امنیـت بین المللـی، احتـرام بـه عقایـد و باورهـای دینـی و 

جلوگیـری از اندیشـۀ خشـونت گرا« اقـدام کننـد. 
در  تـن  هـزاران  اخیـر  روز  چنـد  در  کـه  اسـت  گفتنـی 
والیت های مختلف کشـور دسـت بـه اعتراض های گسـترده 
زده و مخالفـت خـود را با به رسـمیت شـناختن بیت المقدس 
بـه عنوان پایتخت اسـرائیل اعـالم کردند. اعتـراض کننده  گان 
ُهشـدار دادن کـه عملـی شـدن تصمیـم اخیـر ترامـپ نتایـج 
وحشـتناکی دارد. آن گونـه کـه حکومـت افغانسـتان نیـز باور 
دارد، ایـن اقدامـات »صلـح در خاورمیانـه« را صدمـه می زند.

امریکا: اخیر  به تصمیم  واکنش  در  اعضای مجلس 

تازه  ترامپ بحران  تصمیم 
برای جهان است

روح اهلل بهزاد

مسووالن:
یک  پروان حتا  معارف  ریاست 
توسعه یی اش  بودجۀ  ز  ا فغانی  ا
است نکرده  ا مصرف  ر

مجلس:
ره ها  دا ا برخی  مسووالن 

عدلی  نهادهای  به 
می شوند معرفی  قضایی  ACKUو 
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بخش نخست

مسـالۀ نیازهـای انسـان و طبقه بنـدی و تأمـل راجـع بـه آن، یکـی از مباحـث جالـب و 
بااهمیتـی اسـت کـه تاکنـون مـورد توجـه اندیشـمندان مختلفـی، اعـم از روان شـناس یا 
فیلسـوف و... قـرار گرفتـه اسـت. در این مقاله پنـج نظریه در خصوص نیازهای انسـان به 
اجمـال بیـان می  گـردد که سـه نظریـه متعلق بـه غربی هـا و دو نظریـه متعلق بـه متفکران 

اسـالمی است. 
یکـی از مهم تریـن نظریه هـا در خصـوص نیازهـای آدمـی متعلـق بـه هنـری الکتزانـدر 
مـاری، روان شـناس امریکایـی متولـد ۱893 اسـت. وی برای انسـان 20 نیاز برمی شـمرد 

کـه عبارت انـداز: 
۱( نیاز به رضایت و تحمل مصایب 

2( نیاز به پیروزی 
3( نیاز به دوست داشته شدن 

4( نیاز به پرخاش 
5( نیاز به خود مختاری 

6( نیاز به جبران شکست 
7( نیاز به حفظ حیثیت 

8( نیاز به احترام و بزرگداشت 
9( نیاز به تسلط داشتن 
۱0( نیاز به خودنمایی 

۱۱( نیاز به دوراندیشی 
۱2( نیاز به پرهیز از شکست 

۱3( نیاز به ناتوان نوازی 
۱4( نیاز به نظم و ترتیب 

۱5( نیاز به بازی 
۱6( نیاز به دور افکندن 
۱7( نیاز به لذت حسی 
۱8( نیاز به لذت جنسی 

۱9( نیاز به پشتیبانی شدن 
20( نیاز به درک حقایق. 

یکـی دیگـر از نظریه هـای مهـم در خصـوص نیازهـای انسـان 
متعلـق بـه اریک فروم، روان شـناس برجسـته و محبـوب آلمانی 
متولـد ۱900 اسـت. او مهم تریـن فـرق انسـان بـا حیـوان را در 
نیازهـای اختصاصـی آدمـی می دانـد و بـرای انسـان پنـج نیـاز 
برمی شـمرد: ۱ـ نیـاز بـه تعالـی؛ 2ـ نیـاز بـه پیونـد و بسـته گی؛ 
3ـ نیـاز بـه هماننـدی؛ 4ـ نیـاز بـه رجـوع بـه اصـل؛ 5ـ نیـاز به 

وسـایل ادراک جهـان پیرامـون. 
بعـد از ذکـر اجمالـی ایـن دو نظریـه، بـه سـراغ معروف تریـن 
مزلـو  نظریـۀ  کـه  آدمـی  نیازهـای  خصـوص  در  نظریه هـا 
)۱908و۱970( روان شـناس امریکایـی اسـت، می رویـم و کمی 
بـا تفصیـل در مـورد آن سـخن می گوییـم، زیـرا ایـن نظریـه در 
مـورد نیازهـای انسـانی، نظریه یـی بنیانـی محسـوب می شـود. 
ایـن نظریـه مبتنـی بـر پنج فـرض عمـده دربـارۀ ماهیت انسـان 

 : ست ا
۱( اصـل منسـجم بـودِن وجـود انسـان. هـر انسـان یـک کل 

اسـت.  نظام یافتـه  و  منسـجم 
2( اصـل موقتـی بـودن ارضـای نیـاز. ارضـای نیازهـای انسـان 
جنبـۀ موقتـی دارد؛ یعنـی هرگـز یک نیاز انسـان به طـور دایمی 

ارضـا نمی شـود. 
آگاهانـۀ  نیازهـای  انسـان.  آگاهانـۀ  نیازهـای  تنـوع  اصـل   )3

اسـت.  آنـان  نهانـِی  نیازهـای  از  متنوع تـر  انسـان ها 
4( اصـل کاهـش شـدت نیـاز ارضـا شـده. هـرگاه یـک نیـاز تا 
حـدودی ارضـا شـود، تـا مدتـی محـرک رفتـاری وی نخواهـد 
بـود؛ یعنـی پـس از ارضای هـر نیاز، انسـان موقتًا سـعی می کند 

تـا سـایر نیازهـای ارضا نشـدۀ خـود را برطرف سـازد. 
5( اصـل توالـی نیازهـای انسـانی بـه ترتیـب بـر مبنـای یـک 
سلسـله مراتـب نسـبتًا قابـل پیش بینـی، مطـرح می شـوند و از 
نیازهـای ابتدایـی و سـطح پاییـن تا نیازهای سـطح عالـی امتداد 
می یابنـد؛ بـه ایـن ترتیـب، هـر سـطح از نیازهـای انسـان فقـط 
هنگامـی فعـال می شـود کـه نیـاز سـطح پایین تـر از آن ارضـا 

باشد.  شـده 
البتـه دو اصـل کمبـود و توالـی فقـط در مـورد نیازهـای سـطح 
پاییـن صـدق می کنـد؛ یعنـی بـا ارضـای نیازهـای سـطح بـاال، 

تمایـل بـه ارضـای بیش تـر آن هـا شـدت می یابـد. 
بـه نظـر مزلو، نیـاز بر کمبود جسـمانی یا روانی داللـت دارد که 
فـرد را مجبـور می کنـد که بـرای رفـع آن تالش کند. آشـنایی با 
ایـن مفهـوم برای مدیـران اهمیـت دارد؛ زیرا نیـاز موجب ایجاد 
تنـش در فـرد می شـود و ممکن اسـت بر نگـرش و رفتار کاری 

وی اثـر بگذارد. 

نظام هـای لیبرال دموکراسـی همـواره از جانب 
قـرار  نقـد  مـورد  غربـی  اندیشـمندان  خـود 
گرفته انـد، از نقـادی مکتـب انتقـادی گرفتـه تا 
پست مارکسیسـت ها،  نومارکسیسـت ها،  نقـد 
ایـن  از  کـدام  هـر  و...  پسامدرنیسـت ها 
نقـد  بـه  گوناگـون  اندیشـمندان  و  جریان هـا 
و  پرداختـه  رژیم هـا  ایـن  مختلـف  زوایـای 
لیبـرال دموکراسـی را چـه در عرصـۀ نظـر و 
واکاوی  و  نقـد  مـورد  در عرصـۀ عمـل  چـه 
قـرار داده انـد. یکـی از قدرتمندتریـن ناقـدان 
لیبـرال دموکراسـی »کرافورد بـرو مکفرسـون«، 

اسـت.  کانادایـی  اندیشـمند 
مکفرسـون هـم حـوزۀ نظریـه و هـم حـوزۀ 
عملـی رژیم هـای لیبـرال دموکـرات را مـورد 
نقـد قـرار داده اسـت. وی با دیـدی انتقادی به 
خوانش اندیشـۀ لیبـرال دموکراسـی می پردازد. 
بـه تدریـج عرصـۀ کنجـکاوی وی انضمامی تر 
می شـود و بـه قـول خـودش »زندگـی و زمانۀ 
دموکراسـی های لیبـرال« را نیـز در بـر می گیرد. 
»فردگرایـی  مفهـوم  مکفرسـون  کرافورد بـرو 
ملکـی« را در حکـم نقطـۀ عطـف و گـره گاه 
اصلـی اندیشـۀ لیبـرال دموکراسـی می دانـد. از 
نظـر مکفرسـون، لیبرال دموکراسـی کـه برخی 
آن را سرنوشـت محتـوم بشـری می داننـد بـه 
دلیـل این کـه ریشـه های تاریخـی و اجتماعـی 
یافتـه،  رشـد  ملکـی  فردگرایـی  بسـتر  در  آن 

دچـار تناقضـی آشـکار اسـت. 
لیبـرال  حکومـت  در  مکفرسـون  زعـم  بـه 
دموکراسـی تناقضـی نهفتـه اسـت و آن این که 
دموکراسـی  بـر  لیبـرال  ایسـتارهای  همـواره 
و برابری طلبـی اولویـت داده شـده اسـت. از 
آن جـا که ریشـۀ لیبرالیسـم در فردگرایی ملکی 
مدفون شـده، ارزش هـای لیبرال بـا ارزش های 
دموکراتیـک ناهمخـوان اسـت. مکفرسـون در 
در  کنـکاش  بـه  معضـل  ایـن  ریشـه یابی  راه 
ملکـی  فردگرایـی  پیش قـراوالن  اندیشـه های 
چـون  کسـانی  آموزه هـای  و  می کنـد  توجـه 
تومـاس هابز را مـورد بازخوانی قـرار می دهد.  
از نظـر مکفرسـون، گـزارش هابـز از »وضـع 
»زشـت،  انسـان  زندگـی  آن  در  کـه  طبیعـی« 
وحشـیانه و کوتـاه« تصـور می شـود، در واقـع 
می دهـد؛  نشـان  را  بـازاری  جامعـۀ  طبیعـت 
جامعه یـی کـه در آن افـراد به سـان موجوداتـی 
ازهم گسسـته و سودپرسـت اند کـه صرفـًا بـه 
هسـتند.  خویشـتن  سـود  بیشینه سـازی  فکـر 
زیاده طلـب،  انسـان هایی  هابـزی،  انسـان های 
غیراجتماعـی و غیراخالقـی هسـتند که خود را 
آزاد می بیننـد کـه بـرای کسـب سـود و قدرت 

بـا هم بـه رقابت بپردازنـد. این بـه نوعی تأیید 
مفهـوم »آزادی منفـی« اسـت. 

کـه  دارد  اصـرار  نظـر  ایـن  بـر  مکفرسـون 
جامعـۀ  اولیـۀ  بسـتر  هابـز،  اندیشـه های 
بـورژوازی را تشـکیل می دهـد و مفهوم آزادی 
رقابـت  معنـای جوهـر کنـش  بـه  کـه  منفـی 
بی حد و حصـر در بـازار آزاد اسـت، برگرفتـه 
از آرای هابـز اسـت. عرصۀ اجتماع انسـان های 
هابـزی، عرصـۀ نبـرد همیشـه گی بیـن منافـع 
اسـت کـه در آن هـر فـردی بـه حـال خـود 
وانهـاده شـده تـا با هر کس بر سـر هـر چیزی 

منازعـه و رقابـت کنـد. 
بنـا به نظر مکفرسـون، انسـان در تعریف هابز، 
بـه موجـودی بـدل می شـود کـه تنهـا بـه فکر 
بیشینه سـازی سـود و منافـع خویـش اسـت و 
ارادۀ فـرد همـواره در برابـر ارادۀ دیگـری قرار 
می گیـرد، از ایـن رو، مـردان و زنـان هابـزی 

افـرادی تنهـا و غیـر اجتماعـی اند. 
ایـن  ادامـۀ  در  کـه  اسـت  معتقـد  مکفرسـون 
منطـق بیشینه سـازی سـود، مکتـب فایده گرایی 
ظاهـر شـد کـه نماینـدگان عمـدۀ آن جرمـی 
بنتـام و جیمـز میـل بودنـد. از نظر اینان انسـان 
ذاتـًا مصرف کننـدۀ وسـایل رفاهـی اسـت و به 
فکـر بیشـینه کـردن لـذات خویش بـدون هیچ 
محدودیتـی اسـت. از نظـر فایده گرایـان، هـر 
فـردی بـا توجـه بـه طبیعـت خـود، بـه نحوی 
نامحـدود در طلـب بـه حداکثر رسـاندن لذت 
راه هـای  از  یکـی  اسـت.  بهره منـدی خـود  و 

رسـیدن بـه چنین هدفی، کسـب قـدرت فایقه 
نسـبت بـه دیگـران اسـت. از ایـن رو، جامعـه 
مجموعه یـی از افـرادی اسـت کـه بی وقفـه در 
پـی کسـب قـدرت از طریـق کاهـش قـدرت 
یکدیگـر و اعمـال قـدرت بـر یکدیگـر انـد. 
جامعه یـی  چنیـن  یـک  مکفرسـون،  منظـر  از 
غیراخالقـی اسـت چـون هیـچ کـس تعهـدی 

نسـبت بـه دیگـران احسـاس نمی کنـد. 
از  سـرمایه داری  جامعـۀ  بـه  مکفرسـون  نقـد 
جنـس نقدهـای متفکرانی چون مارکوزه اسـت 
و  تک سـاحتی  را  سـرمایه داری  جامعـۀ  کـه 
کاالیی شـده می پندارنـد. از نظـر مکفرسـون در 
جامعـۀ سـرمایه داری افراد صرفًا همـان نیرویی 
بـه  ارزش هـا  هسـتند کـه عرضـه می کننـد و 
انـدازۀ بهایی اسـت که در قبال نیروی کارشـان 
بـه آنهـا اعطـا می شـود. از ایـن رو در اندیشـه 
و  دموکراسـی  بـرای  جایـی  لیبـرال،  عمـل  و 
برابری خواهـی وجود نـدارد، چون اساسـًا این 
جوامـع بر اسـاس رقابت فزاینده اسـتوار شـده 
انـد؛ چیـزی کـه از آن بـه عنـوان »داروینیسـم 
و  دموکراسـی  می شـود.  یـاد  اجتماعـی« 
برابری طلبـی همـواره در حکـم پادزهری برای 
ایـن نظـام نابرابر بـود که به مرور زمان توسـط 
ایـن نظـام جـذب شـد و توانایـی نقـادی خود 

را از دسـت داد.
نظـر مکفرسـون، معضـالت و مشـکالت  بـه 
از  حادتـر  خیلـی  سـرمایه داری  نظام هـای 
معضـالت قـرن پیشـین شـده اسـت. پیـش از 
ایـن سـرمایه داری بـا فرافکنـی مشـکالت بـه 
بیـرون از مرزهـا و دیگـر سـرزمین ها و بسـط 
قـدرت امپریالیسـتی اش بـه بهانـۀ یافتـن بازار، 
مقـداری  ارزان،  کار  نیـروی  و  تولیـد  منابـع 
امـروز  ولـی  را حـل می کـرد،  از مشـکالتش 
کـه  شـده اند  مشـکالتی  درگیـر  نظام هـا  ایـن 

نیسـتند.  قانع کننـده  این چنیـن  پاسـخ هایی 
غربـی،  ممالـک  از  هریـک  در  سـرمایه داری 
مشـکالت اقتصـادی متعـددی را تجربه می کند 
گرفتاری هـا  ایـن  مـورد  در  پایـان خوشـی  و 
وجـود نـدارد و نشـانه های ضعـف و زوال این 
نظـام در همـه جـای آن مشـهود اسـت. جامعۀ 
هابـز  طبیعـی  وضـع  مصـداق  سـرمایه داری 
گشـته کـه در آن، همـه درگیـر نبـردی خونبار 
بـا یکدیگـر انـد؛ این چنیـن جامعه یی سراسـر 
لیبـرال اسـت. از ایـن رو بـود کـه مکفرسـون 
دموکراسـی  بـا  ملکـی  فردگرایـی  می گویـد، 
دموکراتیـک  عنصـر  چـون  اسـت،  ناسـازگار 
لیبـرال قـرار  آن همـواره در ذیـل مولفه هـای 

می گیـرد.

نقـد »مکـفرسون«
 بر نظـام های لیبرال دموکـراسی

مکفرسون 
معتقد است که 

در ادامۀ این منطق 
بیشینه سازی سود، مکتب 
فایده گرایی ظاهر شد که 

نمایندگان عمدۀ آن جرمی بنتام 
و جیمز میل بودند. از نظر اینان 
انسان ذاتاً مصرف کنندۀ وسایل 

رفاهی است و به فکر بیشینه کردن 
لذات خویش بدون هیچ محدودیتی 
است. از نظر فایده گرایان، هر فردی 

با توجه به طبیعت خود، به نحوی 
نامحدود در طلب به حداکثر رساندن 
لذت و بهره مندی خود است. یکی 
از راه های رسیدن به چنین هدفی، 

کسب قدرت فایقه نسبت به 
دیگران است. از این رو، 

جامعه مجموعه یی از 
افرادی است
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بعـد از سـلجوقی، کار قابـِل مالحظه در زمینـۀ معرفی افکار 
بیـدل توسـط محمـد عبدالحمید اسـیر معروف بـه قندی آغا 
هم عصـِر سـلجوقی، انجـام پذیرفتـه اسـت. قنـدی آغـا در 
کتـاب دوجلـدی کلیـد عرفـان، بـا نگـرش عرفانـِی محض 
و بـا بهره گیـری از تصـوف وحدت الوجـودی، بـه تحلیـل 
بـه  و  پرداختـه  او  معرفـی تصـوِف  رباعیـات و  غزلیـات، 
صـورت گـذرا، آثـار او را بـه بررسـی می گیـرد. در ایـن 
میـان، از موالنا سـلیم طغرا اندیشـه ورزِ بدخشـانی که او نیز 
معاصـر سـلجوقی و قنـدی آغا بوده اسـت، به »بیدل شـناس 
توانـا« نـام می برنـد و ایـن مطلـب را قنـدی آغـا در کتـاب 
کلیـد عرفـان تذکـر می دهـد؛ امـا بـا تأسـف اثـری از طغرا 
پیرامـون بیـدل در دسـت نیسـت)یا صاحـب این سـطور از 

آن بی خبـر اسـت(.
در ایـن روزهـا کـه کتـاب نقـد بیـدل مرحـوم سـلجوقی و 
کلیـد عرفـان مرحـوم قنـدی آغـا را می خوانـدم، عزمـم بـر 
بیدل شـناس مطـرِح  از خوانـش دو  آن شـد کـه شـمه یی 
ایـن سـرزمین را بـه روی کاغـذ بکشـم؛ هرچند بـه تقصیر 
خویشـتن واقفـم، نـه فهـِم تنـدی دارم کـه کـوه و کتـِل 
ابوالمعانـی را بپیمایـم و نـه دانشـی کـه به مقایسـۀ دو تفکر 
عمیـق بپـردازم، امـا بـا آن هم معتقد هسـتم ایـن کار حداقل 
در شناسـاندِن دو بیدل شـناس بنـامِ ما برای اهـل ذوق خالی 

از خیـر نخواهـد بود.
قنـدی آغـا تحلیـل غزلیـات بیـدل را بـا ایـن بیـت آغـاز 

: می کنـد
به اوج کبریا کز پهلوی عجز است راه آن جا

سر مویی گر اینجا خم شوی بشکن کاله آن جا
 قنـدی آغـا باورمنـد اسـت: اهل سـلوک و عرفـان از لحاظ 
ذوق و مشـرب بـا هم متفاوت اند و در ایـن راه، روش های 
متفاوتـی را برگزیـده اند؛ برخی سـجایای اخالقی اسـالم را 
مبنـای کار قـرار داده انـد و برخـی زهـد و تقـوا و پاره یـی 
دیگـر جـود و کـرم و بعضـی دیگر، عجـز و انکسـار را. از 
نظـر او، بیـدل عجـز و انکسـار را مبنای تصوِف خـود قرار 
داده و آن را نردبـان عـروج خود به عالم باال سـاخته اسـت؛ 
بدیـن لحـاظ ایـن بیـت ابوالمعانـی کـه عجـز و انکسـار را 
وسـیلۀ تقـرب بـه ذات الهـی قلمـداد می کنـد، مطلـع دیوان 
اوسـت تـا از ایـن طریق ُکنـه اندیشـه های عارفانـۀ بیدل را 

بهتر بشـگافد.
مرحوم قندی آغا با استناد به این رباعی ابوالمعانی:

ای شوق تو در کسب فنون گرم تالش
چندان هوس آمادۀ هر نسخه مباش

در سیر رباعیات بیدل مفت است
درد و عبرت، سلوک و تحقیق و معاش

اسـاس تصـوف بیـدل را برپنج اصـل؛ درد، عبرت، سـلوک، 
تحقیـق و معـاش مبتنـی می داند و معتقد اسـت در بررسـی 

افـکار و اندیشـه های بیـدل، بایسـتی بر عناصـر تصوف وی 
توجـه داشـت و بـدون راه عرفـان، تحلیـل افـکار و اشـعار 
بیـدل خطرآفریـن اسـت. او در ادامـه، ایـن پنج اصـل را به 
گونـۀ مفصـل و با استشـهاد از اشـعار وی توضیـح می دهد.
امـا مرحـوم سـلجوقی، تحلیل غزلیـات بیدل را بـا این بیت 

می کند: شـروع 
نفس از تو صبح خرمن، نگه از تو گل به دامن

تویی آن که در بر من تهی از من است جایت
اسـتاد سـلجوقی معتقد اسـت: مضمـون بیت فوق، خشـت 
اساسـی و اولـی مکتـب تصوف، بلکـه کلمۀ شـهادت ایمان 
صوفـی اسـت؛ زیـرا صوفـی همیشـه حرکـت و روشـنی 
زنده گـی را و نیـز رنگینـی محیـط طبیعـی و اجتماعـی را 
از آن خورشـید آسـمان تقـدس و زیبایـی می دانـد کـه همه 
چیـز از او زنـده و فرخنـده و تابنـده و تازه و زیباسـت. آن 
خورشـیدی کـه در هیـچ آسـمان و افقـی نمی گنجـد اال در 
دل صوفـی، کـه صوفـی بـرای نشـیمن آن دلـدار دلنشـین 

المـکان قالـب تهـی کرده اسـت.
در این جـا بـه خوبـی می تـوان درک کـرد کـه: نـگاه قنـدی 
آغـا بـه تصـوف، نـگاه از درون اسـت و نـگاه سـلجوقی از 
بیـرون بـه تصـوف. در واقـع جایگاه قنـدی آغـا در تحلیل 
عرفـان و اندیشـه هـای بیـدل، به سـان جایـگاه یـک متکلم 
دینـی اسـت کـه خـود را ملتـزم و متعهد بـه دفـاع از حریم 
عرفـان بیـدل و دفـع شـبهات مخالفـان می دانـد و در ایـن 
مسـیر تحمـل کمترین نقـد و انتقـاد را ندارد؛ اما سـلجوقی 
نـگاه  کـه  می نمایـد  دیـن  فیلسـوف  همچـون  این جـا  در 
بیرونـی بـه قضیـه دارد و خـود را متعهـد بـه دفـاع بی چون 
وچـرا نمی بینـد. روش او را بایـد پدیدارشناسـانه خواند که 
در منهـای صـدق و کـذب و داوری های ارزشـی بـه تحلیل 
می پـردازد. آنچـه گفتیـم، کلـی و در مقایسـه بـا خوانـش 
قنـدی آغاسـت؛ امـا در ماهیت مسـأله نقد بیدل سـلجوقی، 

بـا آن چـه مـا امـروزه از نقد علمـی می دانیم، متفاوت اسـت 
و در توافـق کامـل بـا روش شناسـی جدیـد علمـی نیسـت. 
اسـتاد سـلجوقی نیـز نـگاه جانب دارانـۀ خـود را از عرفـان 
بیـدل پنهـان نمی کنـد؛ امـا وجهـۀ فیلسـوف بودن خـود را 
حفـظ می کنـد و ماننـد مرحوم قنـدی آغا دلدادۀ سرسـپردۀ 
او نمی نمایـد. قنـدی آغـا در تعلیقـی کـه زیـر بیـت ذیـل 

ابوالمعانـی دارد:
اگر ز ملک عدم تا وجود فهم گماری
به جز کالم تو بیدل دیگر کالم نباشد

اذعـان می کنـد که در زبـان فارسـی از آغار تا ایـن دم مانند 
کالم بیـدل سـخنی بـه ایـن متانـت و پخته گـی و این کیف 
و کـم سـروده نشـده اسـت و این جـا اسـت کـه برخـالف 
سـلجوقی سـروده های نایـی بریده از نیسـتان عالـم الهوت 
را در زیـر بـار نشـئۀ عشـق بیـدل از یـاد می بـرد؛ هرچنـد 
کـه ایـن حالـت را، حالت سـکر و اتصـال بیـدل می خواند. 
کـه  می دانـد  جهنده یـی  توفـان  را  موالنـا  سـلجوقی  امـا 
قافله سـاالر شـعر و عرفـان اسـت و بیـدل دنباله بـان قافلـۀ 
او. سـلجوقی تصریـح می کنـد کـه بعـد ازموالنا اگـر حافظ 
آمـده و اگـر عراقـی و یـا جامـی و بیـدل همـه ریزه خـوار 

خـوان موالنا هسـتند.
قنـدی آغـا و سـلجوقی معتقـد انـد کـه بیـدل پیـرو مکتب 
وحدت الوجـودی محی الدیـن ابن عربی اسـت و حتا قندی 
آغـا تصریـح می کنـد کـه فهم معنـی بیـدل و تحلیـل افکار 
وی بـدون در نظرداشـت عناصـر تصـوف وحدت الوجودی 
کاری سـت دشـوار و مشـحون از خطـر. هنگامی کـه بیـدل 

می گویـد:
اسمیم بی مسما دیگر چه وانماییم

در چشمه سار تحقیق آبی که نیست ماییم
اگـر طبـق معتقـدات وحدت الوجودیـان، موجوداتـی به غیر 
از ذات اقـدس الهـی را به شـمول انسـان، اعتبـاری، وهمی 

و ظلـی ندانیـم، تفسـیر ایـن بیـت 
ناممکـن بـه نظـر می رسـد. اسـتاد 
سـلجوقی نیـز در تعلیـق خـود بـر 

بیـت ذیـل بیدل:
جلـوه بیرنگـی و نظـاره تماشـایی 

یکیسـت
چمـن آراسـت قدیمـی کـه جدید 

اینجا اسـت 
او  بـودن  وحدت الوجـودی  بـر 
وجـود  ایـن  بـا  می کنـد.  تصریـح 
آغـا  قنـدی  گفتیـم،  چنان کـه 
از  تنهـا  بیـدل،  افـکار  تحلیـل  در 
از رمزهـای  آموزه هـای عرفانـی و 
می گیـرد  بهـره  وحدت الوجـودی 
و از مباحـث کالمـی و فلسـفی در 
محـور اشـعار بیـدل تا حـد ممکن 
اجتنـاب می ورزد. نـگاه او به بیدل، 
نـگاه یک عاشـق به معشـوق و یک 
دلـدار بـه دلبر اسـت؛ اما سـلجوقی 
گاهـی در ذیـل یـک بیـت چندیـن 
از  صفحـه خامه فرسـایی می کنـد و 
اندیشـه های فلسـفی، آرای کالمی و 
اقـوال بـرزگان تصـوف بـرای تأیید 
سـخن خـود استشـهاد می کنـد و از 
مجـرای آن، گاهـی تفکـر بیـدل را 
بـا فلسـفۀ جدیـد غـرب به مقایسـه 

می گیـرد.
قنـدی آغـا آن ابیـات را کـه اسـتاد 
آن  بسـط  و  شـرح  بـه  سـلجوقی 
و  نمی کنـد  ذکـر  اسـت،  پرداختـه 
به تفسـیر سـلجوقی اکتفا مـی ورزد؛ 
مگـر در چنـد مورد که باالی تفسـیر 
سـلجوقی مالحظـه دارد؛ مانند بیت 

: یر ز
آسـان  نیـز  پـا  پیـش  مضمـون 

خوانـد نمی تـوان 
بـود  الـف  یـک  و  صفـر  صـد 

نرگـس حیرت فـزای 
در ایـن بیـت، اسـتاد سـلجوقی الف 
را بـه وحـدت و صـد صفـر را بـه 
ایـن  امـا  می کنـد؛  تفسـیر  کثـرت 
آغـا  قنـدی  مـذاق  بـه  وی  تفسـیر 
خـوش نمی افتـد. قنـدی آغـا معتقد 
اسـت کـه مباحث کثـرت و وحدت 
پیچیـدۀ  و  پایه یـی  مباحـث  از 
تصـوف اسـت و مضمـون پیـش پـا 

خوانـدن آن صحیـح بـه نظر نمی رسـد؛ بلکه تعبیـر صحیح 
مضمـون پیـش پـا، همـان امـور سـهل و ممتنـع نـزد اهـل 
منطـق و یـا خـاک اسـت کـه بـا وجـود پیش پـا بـودن، پُر 
از اسـرار و قـدرت الهـی اسـت. آن گاه الف را سـاقۀ نرگس 

تعبیـر نمـوده و صـد صفـر را برگ هـای آن می خوانـد.
بـه هر حال، کسـانی کـه با کالم بیـدل هیچ انس و آشـنایی 
نداشـته باشـند، در بـدو امـر تفسـیر مرحـوم قنـدی آغـا 
راه گشـاتر بـه نظـر می آیـد؛ چـه تعبیـراِت وی سـاده و بـه 
دور از تعقییـدات لفظـی و معنـوی اسـت؛ امـا نقـد بیـدل 
اسـتاد سـلجوقی کتابـی اسـت ثقیل و پُـر از رمـز و رازهای 
عرفانـی و فلسـفی کـه بـر خواننـدۀ نوپـا دشـوار می آیـد و 
تنهـا غواصـان شـط معرفـت و مقیمـان ادبـگاه حقیقـت، از 

خوانـش آن بهـرۀ مطلـوب می برنـد. 
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 سلجوقی معتقد است: مضمون 
بیت فوق، خشت اساسی و اولی 
مکتب تصوف، بلکه کلمۀ شهادت 
ایمان صوفی است؛ زیرا صوفی 
همیشه حرکت و روشنی زنده گی 
را و نیز رنگینی محیط طبیعی و 
اجتماعی را از آن خورشید آسمان 
تقدس و زیبایی می داند که همه 
چیز از او زنده و فرخنده و تابنده و 
تازه و زیباست. آن خورشیدی که 
در هیچ آسمان و افقی نمی گنجد 
اال در دل صوفی، که صوفی برای 
نشیمن آن دلدار دلنشین المکان 
قالب تهی کرده است.
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محمداشـرف غنـی رییس حکومـت وحدت ملـی در روز 
پایانـی »کنفرانـس و نمایشـگاه صنایـع ملـی« کـه در بادام 
بـاغ  کابل برگـزار گردیده بـود، ضمن دیـدار از غرفه های 
تولیـدات داخلـی، گفـت کـه ایـن کشـور تـا چهـار سـال 

دیگـر بـه خودکفایی خواهد رسـید. 
رییـس حکومـت وحـدت ملـی از برگـزار کننـده گان و 
همـه صنعـت کاران به خاطـر تدویـر و تنظیـم کنفرانـس و 
نمایشـگاه صنایـع ملـی قدردانـی نمـود و بـر حمایـت و 
اسـتفاده از تولیـدات داخلـی وطن تأکید کرد. وی سـکتور 
خصوصـی را شـریک دولـت دانسـته گفـت کـه جهـت 

رسـیدن بـه خودکفایـی بایـد مشـترکاً کار نماییـم.
 آقـای غنـی افـزود که دولـت مکلف و متعهد بـر حمایت 
از سـکتور خصوصـی و تولیـدات داخلـی اسـت و بایـد 
بـا تالش هـای  از میـان برداشـته شـود و  رقابـت منفـی 
کشـور  یـک  از  را  افغانسـتان  همه جانبـه،  و  مشـترک 
واردکننـده بـه صادرکننده مبدل سـازیم. وی افـزود: دولت 
و سـکتور خصوصـی رقیب نیسـتند، بلکـه هماهنگ باهم 

بـرای نیـل بـه اهـداف مشـترک کار می کننـد.
محمداشـرف غنـی از سـکتور خصوصـی و صنعـت کاران 

خواسـت تـا از رقابـت منفـی دسـت بردارنـد و بـا ارائـه 
طرح هـای سـازنده، زمینـۀ تولیـدات و صادرات بیشـتر را 
فراهـم سـازند. وی گفـت کـه بایـد خریداری هـا متمرکـز 
گـردد و حکومـت پـس از اطمینـان از رونـد تولیـدات 
داخلـی، حاضـر اسـت همـه خریداری هـا را از تولیـدات 

داخلـی انجـام دهد.
در  تـا  داد  هدایـت  صنایـع  و  تجـارت  وزارت  بـه  وی 
هماهنگـی بـا سـکتور خصوصـی روی پالیسـی کار کند تا 
برحسـب موافقـه دوجانبـه، پارک هـای صنعتـی از سـوی 
سـکتور خصوصـی اعمـار گـردد. وی گفـت که بـا ایجاد 
بانک هـای زمیـن و امـالک دولتـی، مشـکل زمیـن حـل 
خواهـد شـد و نیـز باید ظرفیت و تقاضا تشـخیص شـود.
رییـس  حکومـت وحـدت ملـی بـر ایجـاد نمایشـگاه های 
دائمـی از تولیـدات داخلـی تأکیـد ورزیـد و  وزارت دفاع 
ملـی را توظیـف سـاخت تا ماشـین خانه کابـل را تخلیه و 
براسـاس توافق، به دسـترس سـکتور خصوصی قـرار دهد.
غنـی، صنعـت کاران را نماینـده وحـدت ملـی دانسـت و 
خطـاب بـه آنها گفت: هدف شـما داشـتن یک افغانسـتان 
مرفـه اسـت و از این وحدت و اتفاق تان تشـکر می نمایم. 

وی از نقـش و سـهم زنـان صنعت کار در عرصـۀ تولیدات 
داخلـی قدردانـی کـرده خطـاب بـه آنهـا گفـت: هرکـدام 
شـما بـا تـالش خـود، یـک خانوانـده را نـان می دهیـد و 

شـما افتخار ما هسـتید.
بایـد  کـه  تصریح کـرد  ملـی  وحـدت  حکومـت  رییـس 
بیالنـس تجـارت تغییر کنـد، زیرا بـدون آن زندگـی مردم 
بهبـود نخواهـد یافت و ما براسـاس قانون اساسـی کشـور 

بـر رعایـت حقـوق برابـر شـهروندان مکلف هسـتیم.
به گونـۀ  ترانزیـت  اظهارداشـت کـه مشـکل  آقـای غنـی 
اساسـی آن حـل خواهـد شـد و نیـز موافقـه گردیـده تـا 
پیـداوار افغانسـتان از مسـیر الجـورد به اروپا صادر شـود. 
وی گفـت کـه مسـیرهای ترانزیتـی باکـو و ترکیـه بـرای 
صـادرات محصـوالت افغانسـتان، دوام دار و بـا اطمینـان 

بود. خواهنـد 
او  اضافـه کـرد کـه چابهار بـه روی ترانزیـت محصوالت 
مـا فعـال اسـت و نیـز کوریـدور دریایـی تا مسـیر هند در 
پروازهـای  کـه  بیان داشـت  وی  می باشـد.  توسـعه  حـال 
کابـل- تاشـکند آغـاز گردیده و بـه تعقیـب آن، پروازها به 

باکـو نیز شـروع خواهد شـد.
هماننـد  تـا  خواسـت  پاکسـتان  از  غنـی  محمداشـرف 
دیگـر همسـایه هـای افغانسـتان، مسـیر و بسـتر مناسـب 
از  اقتصـادی و تجارتـی را فراهـم سـازد. وی  ترانزیـت 
رؤسـای جمهور گرجسـتان، آذربایجان، ترکیه، ازبکسـتان، 
قزاقسـتان و ترکمنسـتان به خاطـر فراهـم آوری تسـهیالت 

ترانزیتـی و تجارتـی، تشـکر کـرد.
رییـس حکومـت گفت که پـس از این هر کارگـوی اموال 
وارداتـی کـه به افغانسـتان می آیـد، دوباره از امـوال افغانی 

پُـر گردیـده و به کشـورهای مخلتف صـادر می گردد.
آخریـن  در  کـه  گفـت  بـرق  مشـکل  درخصـوص  وی 
بـه  بـرق  میـگاوات   ۱000 ازبکسـتان،  بـا  موافقت نامـه 
افغانسـتان انتقـال می یابـد و نیـز کار روی انتقـال بـرق از 
ترکمنسـتان از مسـیر تورغنـدی الی سـپین بولـدک جریان 

دارد.
آقـای غنـی خاطرنشـان سـاخت کـه مـا درنظرداریـم تـا 
۱5 هـزار میـگاوات بـرق را از کشـورهای آسـیای میانه به 
آسـیای جنوبـی انتقـال دهیـم و افغانسـتان تـا چهار سـال 
دیگـر بـه خودکفایـی خواهد رسـید. وی گفـت که والیت 
هـرات در تولیـد انـرژی قابـل تجدید بادی بیشـتر ظرفیت 

را دارد.
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 جنويب اسیا ته د افغانستان له الرې 

د انرژۍ لېږد ته جدي کار کېږي

www.mandegardaily.com

افغـان حکومـت وايـي چـې لـه منځنـۍ اسـیا جنـويب 

اسـیا تـه د افغانسـتان لـه الرې د انـرژۍ لېـږد ته جدي 

کار کېـږي چـې افغانسـتان تـرې ډېـره ګټه اخیسـتالی 

يش.

افغـان چارواکـو او د ترکمنسـتان د بهرنیـو چـارو وزیر 

پـه کابـل کـې د انـرژۍ پـه یو لـړ مهمـو پـروژو خربې 

اترې کـړې دي.

ولسـمرش محمـد ارشف غنـي وايـي، لـه ترکمنسـتانه د 

برېښـنا د لېـږد پـه اړه جـدي کار روان دی او هڅه دا ده 

چـې له منځنۍ اسـیا جنويب اسـیا تـه ۱۵ زره میګاواټه 

برېښـنا ولېږدول يش.

ښاغيل غني زیاته کړه:

»د ترکمنسـتان لـه الرې تورغونډۍ او بیا سـپین بولدک 

تـه د برېښـنا پـه لېـږد جـدي کار روان دی، مـوږ په دې 

اړه نـن هـم د ترکمنسـتان د بهرنیـو چـارو لـه وزیر رسه 

خـربې وکـړې او پـه دې اړه زموږ بنسـټیزه طرحـه دا ده 

چـې غـواړو لـه منځنـۍ اسـیا جنويب اسـیا تـه ۱۵ زره 

میګاواټـه برېښـنا ولېږدوو.«

ښـاغيل غنـي د شـنبې پـه ورځ د ۱۳۹۶ کال د لینـدۍ 

پـه ۱۸ مـه د ترکمنسـتان د بهرنیـو چـارو لـه وزیـر رسه 

پـه ارګ کـې وکتـل او بیـا یـې د کابـل د بـادام بـاغ پـه 

سـیمه کـې د کورنیـو تولیداتو پـه یوه نندراتـون کې دې 

موضـوع تـه اشـاره وکړه.

مـرادوف  رشـید  وزیـر  بهرنیـو چـارو  د  ترکمنسـتان  د 

د شـنبې پـه ورځ پـه یـوه یـو ورځينـي سـفر لـه افغـان 

چارواکـو رسه د لیـدو کتو پـه خاطر کابل تـه راغلی و.

د افغانسـتان د بهرنیـو چـارو وزارت د ویانـد مرسـتیال 

صبغـت اللـه احمـدي ازادي راډیو ته وویـل چې د دغه 

سـفر اصيل هـدف په افغانسـتان کـې د ټاپي پـروژې د 

لومړنیـو کارونـو څېړنه ده.

تـر  افغانسـتان  ټاپـي د ګاز لیکـه د  دی وايـي چـې د 

پولـو رسـېدلې او ټـاکل شـوې د راتلونکې فـربورۍ په 

میاشـت کـې د ترکمنسـتان جمهور رئیس افغانسـتان ته 

د دغـې پـروژې د پرانيسـتې پـه خاطـر سـفر وکـړي.

د افغانسـتان د سـوداګرۍ او صنایعـو پخوانـی وزیر او 

د اقتصـادي چـارو کارپـوه محمـد امیـن فرهنـګ وايي 

چـې د ټاپي په نوم د ګازو او د ۱۵ زره میګاواټه برېښـنا 

پـروژې لـه منځنۍ اسـیا د افغانسـتان لـه الرې جنويب 

اسـیا تـه انرژی د لېږد سـرې پـروژې دي.

ښـاغيل فرهنـګ ازادي راډيـو ته وویل چې که سـیايس 

او امنیتـي وضعیـت دا پـروژې زیامننـې نـه کـړي، د 

سـیمې سـرې پـروژې افغانسـتان پـه تولیـدي هېـواد 

بدلـوالی يش.

ښاغيل فرهنګ وویل:

رسچینـو  دغـو  لـه  انـرژۍ  د  یـوازې  نـه  »افغانسـتان 

اسـتفاده کـوالی يش، بلکې کـوالی يش په افغانسـتان 

زمـوږ  او  ورکـړي  پراختیـا  تـه  صنایعـو  تولیـدي  کـې 

اقتصـادي بیالنـس مثبـت لـوري تـه بوځـي، دا ډېـرې 

دي.« پـروژې  مهمـې 

لـه دې ډلـې د ټاپـي پـروژه پـوره یـو کال وړانـدې د تېر 

ډسـمرب پـه میاشـت کې پرانيسـتل شـوه او ټاکل شـوې 

چـې ترکمنسـتان د افغانسـتان لـه الرې پاکسـتان او بیا 

هندوسـتان تـه ګاز ولېږدوي.

ترکمـن چارواکـو ویـيل چـې دا ګاز لیکـه پـه کال کـې 

د ۳۳ ميلیـارده مـر مکعـب ګاز د لېږدلـو تـوان لري او 

ټـاکل شـوې چې تـر ۲۰۲۰ میـالدي کال پورې بشـپړه 

يش.

مرکـز  نخسـتین  تهـداب  سـنگ 
تشـخیص و درمان بیمارهای سـرطانی 
آبـاد  علـی  تدریسـی  بیمارسـتان  در 

شـد. گذاشـته  کابـل  دانشـگاه 
مرکـز تشـخیص و درمـان بیماری های 
سـرطانی به کمـک سـازمان بین المللی 
انـرژی اتمی بـا هزینه 27 میلیـون دالر 
اظهـارات  بنیـاد  بـر  سـاخته می شـود. 
سراسـر  بـه  مرکـز  ایـن  مسـووالن، 
و  می شـود  داده  توسـعه  افغانسـتان 
همـه باشـند گان کشـور خدمـات ارایه 

خواهـد کـرد.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل رییـس اجرایـی 
شـنبه  روز  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
)۱8 قوس( در مراسـم تهـداب گذاری 
ایـن مرکـز گفت کـه پـس از چند دهه 
ناآرامـی و انقطـاع طوالنـی، ایـن مرکز 
که در گذشـته هم فعال بـوده، باردیگر 

گشـوده می شـود.
داکتـر عبـداهلل افزود که در سـال 2004 
میـالدی دربـاره تجهیـز و آماده سـازی 
ایـن مرکـز بـا رییـس سـازمان انـرژی 
و اتمـی بـه توافـق رسـیدیم؛ امـا بـه 

تجهیـز  و  ساخت وسـاز  کار  دالیلـی 
مرکـز تـا کنون بـه تعویـق افتیـده بود.
وی بـه مسـووالن هدایـت داد کـه در 
تجهیـز  و  ساخت وسـاز  کار  تسـریع 
سـرطان  تـداوی  و  تشـخیص  مرکـز 
باردیگـر  ندهنـد  اجـازه  و  بکوشـند 
کار آماده سـازی ایـن مرکـز بـا تأخیـر 

گـردد. روبـرو 
رییـس اجرایـی از موظفیـن دانشـگاه 
طبـی کابـل خواسـت کـه در حفـظ و 
و  تجهیـزات  از  نگـه داری  و  مراقـب 
جـدی  به گونـه  مرکـز  ایـن  امکانـات 

بکوشـند.
داکتـر عبداهلل گفـت که بـا بهره برداری 
امـراض  تـداوی  و  تشـخیص  مرکـز 
سـرطانی، بخـش کالنـی از مشـکالت 
در  متأسـفانه  کـه  کشـور  شـهروندان 
کشـورهای منطقـه و جهـان سـرگردان 

هسـتند، مرفـوع خواهـد شـد.
خواجـه  نجیـب اهلل  دکتـر  ادامـه،  در 
عمـری، وزیـر تحصیـالت عالی گفت 
کـه تهداب گـذاری ایـن مرکـز نشـان 
و  اکادمیـک  نهادهـای  کـه  می دهـد 

تحصیـالت عالـی افغانسـتان ظرفیـت 
بخـش صحـی  در  خوبـی  توانایـی  و 

دارنـد.
وزیـر تحصیـالت عالـی ابـراز داشـت 
کـه با افتتـاح این مرکز مشـکل هزاران 
تـا  سـرطان  بیمـاری  دچـار  شـهروند 

اندازه یـی مرفـوع خواهـد شـد.
آقـای خواجه عمـری تأکیـد کـرد کـه 
دانشـگاه های  و  اکادمیـک  نهادهـای 

افغانسـتان باید بـا معیارهـای منطقه یی 
و جهانـی برابـر شـوند در غیـر آن از 
کاروان پیشـرفت بـاز خواهیـم مانـد و 

بـه اهداف مـان نخواهیـم رسـید.
در ایـن برنامـه، رییـس دانشـگاه طبـی 
ریاسـت سـازمان  کابـل و سرپرسـت 
انـرژی اتمی افغانسـتان دربـارۀ اهمیت 

و نقـش ایـن مرکـز سـخن زدند.

قتل مرموز یازده عضو...
شاهدان عینی گفته اند که در جمع کشته شدگان زنان و اطفال هم شامل هستند. 

این خانواده باشنده اصلی گلبهار والیت پروان می باشند که در این منطقه شهر کابل زندگی می کردند.
در همیـن حـال، بصیـر مجاهـد سـخنگوی فرماندهـی پولیـس کابـل بـا تاکیـد ایـن خبـر می گوید: برسـی های پولیـس مبارزه بـا جرایـم جنایـی در مورد آغـاز گریده 

است.  
ایـن اتفـاق در حالـی صـورت می گیـرد کـه شـهروندان کابـل از افزایـش جرایـم جنایی در شـهر کابل به شـدت نگـران هسـتند. برخی از شـهروندان می گوینـد که به 

دلیـل افزایـش جرایـم جنایـی و کاله بـرداری حتـا در کوجه هـای و پـس کوچه هـا نیـز نمی توانند پس از شـام بـه جرأت قـدم بزنند. 
آنـان برخـی  مسـووالن امنیتـی حوزه هـای شـهر کابـل را متهـم بـه بی پروایـی در امـر تأمین امنیـت می کننـد و تأکید دارنـد که هیـچ توجهـی در رابطه به تأمیـن امنیت 

شـهروندان صـورت نمی گیرد. 
این حالی است که اتفاقات مشابه جنایی در این اواخر در شهر کابل افزایش یافته است.

ACKU
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ورزش
عبدالبشیر فکرت

بــه رســمیت شــناختن »قــدس« بــه عنــوان پایتخــت 
اســرائیل توســط ایــاالت متحــدۀ امریــکا در تــداوم همــان 
ــروم  ــردم مح ــه م ــبت ب ــی نس ــال تاریخ ــی و اهم بی پروای
فلســطین اســت کــه احیانــًا در تبانــی بــا برخــی کشــورهای عربــِی منطقــه 
صــورت گرفتــه اســت. تصمیــم اخیــر ترامــپ، نه تنهــا این کــه از تشــدید 
ــت  ــر آن، نف ــزون ب ــد، بلکــه اف ــری نمی کن ــه جلوگی ــگ در خاورمیان جن
ــات  ــم احساس ــن تصمی ــزود. ای ــد اف ــه خواه ــران منطق ــش بح ــه آت ب
ــکا  ــد امری ــی ض ــای نظام ــازد و گروه ه ــه دار می س ــلمان ها را جریح مس
ــر خواهــد انگیخــت. روی ایــن  ــا در کشــور مــا ب را بیــش از پیــش، حت
ــه نظــر  ــدۀ منطقــه و افغانســتان مبهــم و دشــوار ب ــه، چشــم انداز آین گفت

می رســد.

ناهید فرید

طبــق آمــارِ قوماندانــی حمایــت قاطــع، در ســال 
ــی  ــتان قربان ــودک در افغانس ــًا 8۱0 ک ــاری تقریب ج
ــودکان  ــه ک ــت ک ــد. سال هاس ــده ان ــن ش ــار مای انفج
ــرای انجــام  ــان ب ــد و تروریســتان از آن ــی جنگن ــا قربان ــاه م بی گن
حمــالت انتحــاری اســتفاده می کننــد. قوماندانــی حمایــت قاطــع-
ــکاری، کارزارِ  ــر در ابت ــول اردوی 207 ظف ــکاری ق ــا هم ــرب ب غ
ــم  ــرات فراه ــب ه ــن مکت ــرای چندی ــال را ب ــه اطف آگاهی دهــی ب
ــواد  ــا م ــدن ب ــه ش ــرات مواج ــان را از خط ــا آن ــت ت ــرده اس ک
ــا... ــن کارزار ه ــر شــدن ای ــد فراگیرت ــه امی ــد. ب انفجــاری آگاه کنن

نوراهلل ولی زاده

اگـر جنبـۀ تقدسـی و الهیاتـِی بـه رسـمیت شـناخته شـدن 
بیت المقـدس منحیـث پایتخـت اسـراییل بـه وسـیلۀ ایاالت 
متحـدۀ امریـکا را کنـار بگذاریم، نپذیرفتن این شـهر منحیث 
پایتخـت اسـراییل به وسـیلۀ فسـلطی ها، شـباهت زیادی بـه نپذیرفتن خط 
دیورنـد منحیـث مـرز رسـمی میـان افغانسـتان و پاکسـتان، توسـط مـردم 

افغانسـتان دارد.
این گونـه نپذیرفتن هـا، در حالـی کـه طـرح و برنامـۀ  منطقـی و عملی یـی 
بـرای اسـترداد خاک هـای مـورد مناقشـه از سـوی دولت هـا و ملت هـای 
مدعـی وجـود نداشـته باشـد، بـه معنـای دوام جنـگ و نـزاع و دامن زدن 
بـه کینـه و نفـرت تاریخـی میـان ملت هـا اسـت و دولت های مقتـدری که 
طرفـدار دوام جنـگ و مناقشـه میـان ملت هـا باشـند، از کسـانی حمایـت 

می کننـد کـه در نپذیرفتـن واقعیت هـای تاریخی-عینـی اصـرار دارنـد.
از ایـن لحـاظ، اقـدام اخیر ترامـپ یک اقدام جسـورانه و معطـوف به پیدا 
شـدن یـک راه حـل اسـت. تـا بکـی فلسـطینی ها بیت المقـدس را پایتخت 
اسـراییل نشاسـند و بـرای آن بجنگنـد؟ بایـد جنـگ و نزاع به یـک مرحلۀ 
فیصلـه کننده گـی برسـد. مـا یک قرن اسـت که مدعـی اسـترداد خاک های 
آن سـوی دیورنـد اسـتیم، امـا کار عملی یـی در جهـت اسـترداد آن انجـام 
داده نمی توانیـم و نمی دهیـم. ایـن، یعنـی دوام جنـگ و منازعـه میـان دو 
کشـور. از ایـن وضعیـت کـی سـود می برد؟ مسـلمًا کـه کشـورهای مقتدر 
منطقـه و جهـان! پـس هـر دولـت مقتدری بـه نفع مـا کار خواهـد کرد که 
طـرف مدعـی را مجبـور به پذیـرش این واقعیـت کند و بـه اصطالح ناف 

منازعـه برکند!
امیدواریـم کـه دولـت امریکا بـا متحدین »افغـان« خود نیـز کار جدی کند 
تـا جنجـال دیورنـد منحیـث عامل اصلـی جنگ و نـزاع میان افغانسـتان و 

پاکسـتان، بـا یـک راه کار منطقی حل وفصل شـود.

عبدالکبیر ستوده

همــه می گوینــد کــه پایتخــت خوانــدن بیت المقــدس 
ــازه می کنــد و وضــع را  ــرای اســرائیل، زخم هــا را ت ب
بدتــر می ســازد. منظــور اکثریــت قاطــع ایــن دوســتان 
ــه  ــت ک ــن اس ــاع«، ای ــدن اوض ــا و بدترش ــدن زخم ه ــازه ش از »ت
ــد،  ــدا می کنن ــه پی ــالم، توجی ــان اس ــتی جه ــای تروریس گروه ه
ــونت  ــد و خش ــون می ریزن ــتر خ ــوند، بیش ــک می ش ــتر تحری بیش
می کننــد و بــه احتمــال بســیار قــوی، گروه هــای بیشــتری از ایــن 
ــار و  ــار و انفج ــراف انتح ــرد و گ ــد ک ــدام خواه ــت عرض ان دس
ــتری  ــای بیش ــرد و قربانی ه ــد ب ــاال خواه ــی را ب ــی و خراب ویران
ــر هــم خواهــد زد و صلــح  خوهــد گرفــت و امنیــت منطقــه را ب

جهانــی را مختطــل خواهــد ســاخت.
ــا  ــن نگرانی ه ــا را دارم و ای ــن نگرانی ه ــم، ای ــن قل ــب ای صاح
ــن  ــی م ــا نگران ــم، ام ــه را می بین ــق فاجع ــم و عم را درک می کن
ــای  ــن گروه ــه ای ــل ک ــن دلی ــه ای ــت. ب ــران اس ــتر از دیگ بیش
تروریســتی، نــه دست شــان بــه اســرائیل می رســد، نــه بــه غــرب، 
نــه بــه امریــکا و نــه بــه ترامــپ. تنهــا کاری کــه این هــا می کننــد، 
ــورهای  ــن کش ــی، همی ــرح و برنامه ی ــا ط ــتان و ب ــد افغانس می آین
ــات و البســه و  ــول و ســالح و مهم ــا پ ــتبد و ب ــتعماری و مس اس
ــد و  ــه می افتن ــن خط ــارۀ ای ــردم بی چ ــان م ــه ج ــا، ب ــوت آن ه ب
ــاد  ــا جه ــه م ــد ک ــد و می گوین ــت آن می گیرن ــوی حکوم از گل
ــه اســرائیل و مــرگ  ــم و... مــرگ ب ــم و خالفــت می خواهی می کنی
ــدس و.... ــاد بیت المق ــطین و آزاد ب ــاد فلس ــکا و زنده ب ــه آمری ب

ید  ر د ل ما ئا ر ه  باشگا ییس  ر ف  ا عتر ا
ر نیما جذب  به  یلش  تما به 

ی  ز با د  پیشنها به  ال  یبا د ا  چر
گفت؟ نه  لیا  یتا ا ملی  تیم  ر  د

فیـسبـوک نـــامــه

رییـس کهکشـانی ها بـه شـایعۀ پیوسـتن مهاجم برزیلـی پاری سـن ژرمن به 
سفیدپوشـان مادریـد دامـن زد. فلورنتینـو پـرس، رییس باشـگاه رئال مادرید 
پـس از مراسـم اهـدای تـوپ طالی فرانـس فوتبال بـه رونالـدو در پاریس، 
گفت و گویـی بـا رادیـو الرگـروی اسـپانیا انجـام داد و در آن دربارۀ شـایعۀ 
پیوسـتن نیمـار بـه رئال مادرید صحبـت کرد، بازیکنی که تابسـتان امسـال با 
قـراردادی 222 میلیـون یورویی از بارسـلونا به پاری سـن ژرمن پیوسـت، اما 
در همیـن فصـل اول حضـورش در پارک دو پرنس شـایعاتی درباره احتمال 

پیوسـتنش به کهکشـانی ها منتشـر شـده است.
او در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا فکـر می کنـد کسـی می تواند به سـلطۀ 
رونالـدو و لیونل مسـی -دو بازیکنی که در ۱0 سـال اخیـر تمامی توپ های 
طـال را میـان خودشـان تقسـیم کرده انـد– پایان دهـد، گفت: خیلی سـخت 

اسـت کـه بازیکنی بتواند به پیشـتازی کریسـتیانو و مسـی پایـان دهد.
پـرس سـپس بـه نیمار که امسـال پـس از رونالدو و مسـی، بیشـترین آرا را 
بـرای کسـب تـوپ طـال دریافت کـرد، اشـاره و ادعا کـرد که اگر او شـاید 
بتوانـد روزی تـوپ طـال را از چنگ رقبای پرتغالـی و آرژانتینی اش درآورد.
رییـس باشـگاه رئال مادریـد افـزود: نیمـار اگـر در رئال مادرید بود، شـانس 
بیشـتری برای کسـب توپ طال داشـت. رئال مادرید باشـگاهی اسـت که به 
یـک بازیکـن بـزرگ آنچه را بـرای بردن چنیـن جایزه یی نیـاز دارد، می دهد 

و تمـام دنیـا می داننـد که من می خواسـتم با نیمـار قـرارداد ببندم.
پـرس در پایـان دربـارۀ این که آیـا برنامه یی بـرای خرید هم تیمی فرانسـوی 
نیمـار، کایلیـان امباپـه دارد یـا خیر هم عنوان کرد: امباپه فقط ۱8 سـال سـن 

دارد. مـا می گذاریـم او پیشـرفت کنـد و بعـد ببینیم که به کجا می رسـد.

مهاجـم آرژانتینـی تیـم فوتبال یوونتوس فاش کرد که مسـووالن فدراسـیون 
فوتبـال ایتالیـا بـه او پیشـنهاد کـرده بودنـد که برای آتـزوری بـازی کند، اما 
پیشنهادشـان را رد کـرده اسـت. پائولـو دیبـاال، مهاجـم 24 سـالۀ یوونتوس 
می  گویـد کـه 5 سـال پیـش زمانـی کـه اسـتعدادش را در پالرمو بـه معرض 
نمایـش گذاشـت، ایتالیایی هـا بـه او پیشـنهاد کردند کـه برای تیـم ملی این 

کند. بازی  کشـور 
دیبـاال بـا توجـه بـه رگ و ریشـۀ ایتالیایـی  کـه دارد، می توانسـت بـرای 
آتـزوری بـازی کنـد و مسـووالن فدراسـیون فوتبـال ایتالیـا هـم باآگاهی از 
ایـن موضـوع بـه او پیشـنهاد دادنـد کـه الجوردی پـوش شـود. او امـا ایـن 
فرصـت را نادیـده گرفـت و بـا انجـام اولیـن بـازی اش بـرای تیـم ملـی 
آرژانتیـن در مـاه اکتبـر سـال 20۱۱5، بازی در کنـار لیونل مسـی را به بازی 

در آتـزوری ترجیـح داد.
دیبـاال در مصاحبه یـی بـا نشـریۀ »Vanity Fair« دربـارۀ این کـه چـرا بـه 
پیشـنهاد ایتالیایی هـا نـه گفـت، اظهـار داشـت: از مـن خواسـتند کـه بـرای 
ایتالیـا بـازی کنـم و این پیشـنهاد واقعًا قابل سـتایش بود. آن موقع ۱9 سـاله 
بـودم و گفتـم »نـه از شـما ممنونم«. خیلی سـخت بـود، اما مـن آرژانتینی ام 

و اگـر پیشـنهاد ایتالیـا را می پذیرفتـم، خیانـت کـرده بودم.
باشـد کـه در  بازیکنانـی  الگـوی  پایـان گفـت کـه می  خواهـد  دبیـاال در 
نسـل  های آینـده وارد دنیـای فوتبـال خواهنـد شـد. او تأکیـد کرد: تابسـتان 
یـک سـال بـا دوسـتان دور آتـش نشسـته بـودم و بـه آن هـا گفتم کـه بردن 
تـوپ طـال هـدف من اسـت و اگـر آن را ببرم به پسـر بچه هـای زیادی یک 
پیـام مهـم داده ام؛ این کـه همـه آن هایی که ماننـد من در روسـتاهای کوچک 
دور از شـهر های بـزرگ متولـد شـده اند، می تواننـد یـک روز داسـتانی کـه 

مـن دارم بـرای شـما تعریـف می کنـم را بـرای بقیـه تعریـف کنند.

اقـوام  محـل  سـرزمینی  را  فلسـطین  مسـلمان،  و  عـرب  تاریخ نـگاران 
سـامی)عرب ها و عبرانی هـا( می داننـد کـه در 3500 قبـل از میـالد مسـیح، از 
شـبه جزیرۀ عربسـتان به ویژه از حجاز به سـوی شـامات و شـمال افریقا)مصر( 
مهاجـرت کردند. اعراب کنعانی در سـرزمین فلسـیطن اقامـت گزیدند و دولت 
کنعانیـه را بـه وجـود آوردنـد. فلسـطین بـه شـمول کشـور اسـرائیل تـا قبل از 
فروپاشـی امپراتـوری عثمانی، بخشـی از سـرزمین شـامات بود که جـزو قلمرو 
آن امپراتـوری محسـوب می شـد. تـا جنگ جهانـی اول و فروپاشـی امپراتوری 
عثمانـی، در فلسـطین مسـلمانان، مسـیحییان و یهودیـان زنده گـی می کردنـد 
کـه اکثریـت جمعیـت را مسـلمانان تشـکیل مـی داد. حتـا شـمار یهودیـان این 
سـرزمین در سـده شـانزدهم عیسـوی در منابـع رسـمی اسـرائیل پنج هـزار تن 

وانمـود می شـود.
شکل گیری کشور اسرائیل

ادعای اسرائیل:
دولـت و کشـور اسـرائیل، تشـکیل کشـور یهـودی را در ایـن جغرافیـا حـق 
تاریخـی خـود تلقـی می کننـد. بـه بـاور آنـان، تاریـخ یهودی هـا بـه دو هـزار 
سـال پیـش از میـالد مسـیح می رسـد کـه بـا اجـداد اولیـۀ یهـود یعنـی ابراهیم 
پیغمبـر)ع(، پسـرش اسـحاق و نـوه اش یعقـوب )ع( ملقـب به )اسـرائیل( آغاز 
می شـود. ابراهیـم)ع( از شـهر »اور« در »کلـده« بـه کنعـان یـا همین فلسـطین و 
اسـرائیل کنونـی احضـار شـد تـا دعـوت به دیـن توحیـدی را آغاز کنـد. وقتی 
کنعـان در قحطـی فـرو رفـت، یعقوب با دوازده پسـرش به مصر کـوچ کرد، اما 
در آن جـا گرفتـار برده گـی و کار اجبـاری شـد. بنی اسـرائیل پـس از چهارصد 
سـال برده گـی در مصـر، صاحـب پیغمبـری بـه نام موسـی)ع( شـدند تـا آن ها 
را از مصـر بـه سـرزمین اجدادشـان یعنـی کنعان یا اسـرائیل به عنوان سـرزمین 

موعـود بـر گرداند.
خـروج بنـی اسـرائیل از مصـر در سـال ۱300 قبـل از میـالد مسـیح صـورت 
گرفـت. آن هـا بـا پیغمبرشـان موسـی)ع( چهـل سـال در صحـرای سـینا راه 
پیمودنـد و در ایـن زمـان کتـاب تـورات بر موسـی نازل شـد. بنی اسـرائیل در 
طـول دو قـرن بعد بـه آن جایی که سـرزمین اجـدادی و تاریخی خـود می دانند 

)اسـرائیل( مسـلط شدند.
در منابـع رسـمی دولـت اسـرائیل گفتـه می شـود کـه بنـی اسـرائیل پـس از 
جابه جایـی بـه سـرزمین نیـاکان تـا دو سـده نخسـت فاقـد دولت و پادشـاهی 
اقـوام »پلشـتیم« )فلسـطین( سـاکن آسـیای صغیـر  بودنـد. حمـالت دایمـی 
)ترکیـه( و سـواحل مدیترانـه آن هـا را بـه سـوی گزینـش فرمـان روا و پادشـاه 
بـرد. اولیـن شـاه اسـرائیلی ها »شـائول« بـود کـه سـپس داود پیغمـر جانشـین 
او شـد. پـس از او پسـرش سـلیمان پیغمبـر از سـال 965 تـا930 قبـل از میالد 
مسـیح بـه پادشـاهی رسـید. او دولـت مقتـدر و کشـور وسـیع و آبـاد سـاخت 
و اورشـلیم)بیت المقدس( را بـه عنـوان معبـد یهـود اعمـار کـرد، امـا پـس از 
او قبایـل بنـی اسـرائیل دچـار تفرقـه شـدند و دو حکومـت جداگانـه بـه نـام 

»اسـرائیل« در شـهر سـامره و »یهـودا« در اورشـلیم بـه وجـود آمـد.
حکومـت اسـرائیل در سـال 772 قبـل از میـالد توسـط فرمـان روای آشـور و 
حکومـت یهـودا توسـط امپراتـوری بابـل منهـدم گردیـد و قـوم یهـود پراگنده 
شـدند. پس از آن بنی اسـرائیل همیشـه در فکر بازگشـت به سـرزمین اجدادی 
و تشـکیل کشـور اسـرائیل بودنـد. بـه ادعـای منابع رسـمی اسـرائیل، فشـار و 
سـتم بـر بنـی اسـرائیل پـس از ظهور مسـیحیت و اسـالم بیشـتر شـد. تـا آنکه 
در سـدۀ نوزدهم عیسـوی اوضاع در سـرزمین اسـرائیل )فلسـطین( تغییر یافت 
و در قـرن بیسـتم اسـرائیلی ها کشـور و دولـت خـود را در سـرزمین نیـاکان 

کردند. تأسـیس 
اگـر ادعـای وطـن تاریخـی یهودیـان درسـت باشـد و یهودیـان هـزاران سـال 
پیـش توسـط اقـوام دیگـر و نسـل های بسـیار پیشـین انسـانی از آن سـرزمین 
رانـده شـده باشـند، آیـا عادالنه اسـت که نسـل های هزاران سـال پـس از آن ها 
بـا اخـراج و کشـتار بـه جرمـی کـه هیـچ نقشـی در آن نداشـته انـد مجـازات 

؟ ند شو
اگـر از زاویـه علمـی بـه تاریـخ زنده گی انسـان ها نگریسـته شـود، مهاجرت و 
جابه جایـی کتله هـای جامعـۀ انسـانی ناشـی از هـر عامـل طبیعـی و اجتماعـی 
پیوسـته تحقـق یافتـه اسـت. اگـر نـه تمـام جوامع انسـانی بـل اکثر آن هـا اعم 
از نژادهـا، ملت هـا و اقـوام مختلـف بـا عقایـد گوناگـون در سـیاره زمیـن بـا 

مهاجـرت و جابجایی هـا سـاکن شـده انـد.
طرح ایجاد کشور و دولت اسرائیل:

بنیامیـن زئـب یا تیودر هرتـزل )هرتصل( )۱904-۱860 عیسـوی( روزنامه نگار 
یهـود اتریشـی در اواخـر سـدۀ نوزدهـم )۱894( بـه عنـوان گزارشـگر نشـریۀ 
اتریشـی »نویه فردیه پرسـه« در پاریس اقامت داشـت. او شـاهد یهودی سـتیزی 
رو بـه افزایـش در جوامـع اروپایـی بـود و ایـن یهودی سـتیزی او را بـه طـرح 

تشـکیل کشـور مسـتقل یهـودی و ایجـاد جنبش صیهونیـزم برد.
هرتزل نخسـت در سـال ۱890 عیسـوی کتابی را در عنوان کشـور یهود منتشـر 
کرد و سـپس نخسـتین کنگرۀ جهانی صیهونیزم را در ۱897 عیسـوی در شـهر 
بـال سـویس بـا شـرکت 240 نفـر از یهودیـان کشـور های اروپایـی بـه ویـژه 
روسـیه، آلمـان، چک، سـلواک و پولند تشـکیل داد. اعضای کنگـره پس از یک 

هفتـه گفت وگـو توافـق خـود را برتحقق سـه موضوع:
دادن هویت واحد ملی برای یهودیان،

ایجاد وطن یهودی
و تشکیل دولت یهودی اعالن کردند.

کنگرۀ مذکور تا سـال ۱948 سـی بار و در هر سـال تشـکیل جلسـه داد. آژانس 
یـا انجمـن یهـود و صنـدوق مالـی یهـود در نخسـتین کنگـره ایجاد شـد و در 
کنگـرۀ هشـتم)۱905( فلسـطین بـه عنوان وطـن یهودیـان مورد تصویـب قرار 
گرفـت. از آن پـس مهاجـرت یهودیـان از اروپـا بـه ویـژه از اروپـای شـرقی و 

روسـیه به فلسـطین گسـترش یافت.
یکـی از چهره هـای متنفـذ یهـودی در بریتانیـا داکتر حیـم وایز من اسـتاد کیمیا 
در دانشـگاه منچسـتر بـود کـه در جهت اهداف کنگـرۀ جهانـی یهودیان تالش 
فـراوان بـه خرچ داد. او که سـپس اولیـن رییس دولت اسرائیل)۱948عیسـوی( 
شـد، حمایـت دولـت بریتانیـا را از تشـکیل دولـت اسـرائیل در فلسـطین بـه 

آورد. دست 

محمد اکرام اندیشمند /////////////  بخش نخست

فلسطین
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تاییـد  بـرای  امریـکا  دولـت  تصمیـم  پـی  در 
سـواالت  اسـرائیل،  بـرای  قـدس  پایتختـی 
بسـیاری دربـاره آینده طرح صلـح عربی جهت 
سـازش میـان دو طـرف فلسـطینی و اسـرائیلی 
ایجـاد شـده و ایـن سـواالت مطـرح اسـت که 
آیـا پـس از ایـن طـرح صلـح عربـی همچنـان 
در مذاکـرات مطـرح خواهـد بـود، آیـا امریـکا 
پـس از ایـن تصمیم بـه عنوان تنهـا حامی روند 
سـازش و میانجـی باقی خواهد مانـد؟ آیا برای 
سـازش تصمیمـی اتخاذ خواهد شـد یا در حل 

آن تسـریع می شـود؟
تصمیـم روز چهارشـنبه دونالـد ترامـپ، رئیس 
عـرب  باعـث خشـم جهـان  امریـکا  جمهـور 
شـد،  امریـکا  شـرکای  مخالفـت  و  اسـالم  و 
نماینـدگان کشـورهای سـوئد، فرانسـه، آلمان، 
ایتالیـا و انگلیـس در سـازمان ملـل روز جمعـه 
قطعنامه هـای  بـا  ایـن تصمیـم  تاکیـد کردنـد، 
شـورای امنیـت تطابـق نداشـته و قدس شـرقی 

بخشـی از فلسـطین اشـغالی اسـت.
طرح عربستان

طـرح صلـح عربـی را عبـد اهلل بن عبـد العزیز، 
در   2002 سـال  در  عربسـتان  فقیـد  پادشـاه 
جریـان نشسـت سـران کشـورهای عربـی در 
بیـروت بـا هـدف ایجـاد کشـور فلسـطین بـر 
اسـاس مرزهـای ۱967 میـالدی کـه در جهـان 
بـه رسـمیت شـناخته شـود، بازگشـت آوارگان 
بلندهـای  از  اسـرائیل  عقب نشـینی  فلسـطینی، 
جـوالن اشـغالی در مقابـل عادی سـازی روابط 
میـان کشـورهای عربـی و اسـرائیل کلیـد زد.

در مـارچ گذشـته بنیامیـن بـن الیعـازر، وزیـر 
بـا  گفت وگـو  در  صهیونیسـتی  رژیـم  امنیـت 
طـرح  گفـت:  معاریـو  زبـان  عبـری  روزنامـه 
صلـح عربی را بزرگترین دسـتاورد اسـرائیل از 
زمـان تاسـیس خوانـد، زیـرا ایـن طرح شـامل 
در  اسـرائیل  بـا  روابـط  کامـل  سـازی  عـادی 
مقابـل عقب نشـینی اش از اراضـی اشـغالی در 

ژوئـن ۱967 میـالدی بـود.
جنبـش جهـاد اسـالمی در واکنـش بـه تصمیم 
فلسـطین  آزادی بخـش  سـازمان  از  ترامـپ 
خواسـت کـه از به رسـمیت شـناختن اسـرائیل 
منصـرف شـود. همچنیـن ایـن جنبش از سـعد 
حریـری، نخسـت وزیر لبنان خواسـت از طرح 
صلـح عربـی بـر اسـاس راه حـل تشـکیل دو 

کند. حمایـت  کشـور 
روند صلح کامال نابود شد

نصال السـبع، تحلیلگر سیاسـی لبنان در مسـایل 
خبـری  سـایت  بـا  گفت وگـو  در  خاورمیانـه 

»عربـی 2۱« گفـت، مسـاله قطعـی آن اسـت که 
طـرح صلـح عربـی کـه پادشـاه فقید عربسـتان 
ارائـه کـرد و امیـل لحـود، نخسـت وزیـر لبنان 
بنـد بازگشـت آوارگان را بـه آن افـزود، مـورد 
توجـه دولـت امریـکا و اسـرائیل قـرار نگرفت 
و بـا گذشـت ۱5 سـال از طـرح آن هنـوز هیچ 

پیشـرفتی در آن رخ نـداده اسـت.
السـبع تاکید کـرد، اسـرائیل در حالی که حقوق 
تنهـا خواسـتار  می کنـد  انـکار  را  فلسـطینی ها 
عربـی  کشـورهای  بـا  خـوب  بسـیار  روابـط 
اسـت، ایـن تنهـا طـرح صلـح عربی نیسـت که 
اجـرا نشـد و پایـان یافت بلکـه توافقنامه اسـلو 
در سـال ۱993 نیـز از منظـر حقوقـی و اجرایی 

کـه تحـت نظـارت امریـکا بـود، پایـان یافت.
بـر  افـزود:  ایـن تحلیلگـر مسـایل خاورمیانـه 
اسـاس ایـن طـرح قرار بـود که مـوارد اختالف 
ماننـد وضعیت شـهر قدس، بازگشـت آوارگان 
و مرزهـای کشـور فلسـطین بـه مرحلـه آخـر 
مذاکـرات یعنـی وضعیـت نهایی موکول شـوند 
امـا در عمل پـس از اقدام ترامپ هیچ سازشـی 
وجـود ندارد زیرا او مسـاله قـدس را در مراحل 
راسـتی های  کنـار  در  و  کـرد  مطـرح  مذاکـره 
افراطی اسـرائیل ایسـتاد و این تصمیـم را مانند 

هدیـه ای تقدیـم تل آویـو کرد.
وی در ادامـه گفـت: تصمیـم امریـکا اقدامـی 
از  فلسـطینی ها  بـود  قـرار  اسـت،  یک جانبـه 

توافقنامـه اسـلو کـه میان یاسـر عرفـات، رئیس 
فقید تشـکیالت خودگردان فلسـطین و اسحاق 
رابین، مسـؤول اسـرائیلی بسـته شـده و شـامل 
به رسـمیت شـناختن اسرائیل از سـوی سازمان 

آزادی بخـش فلسـطین بـود، خالص شـوند.
ناظـر  تنهـا  امریـکا  آیـا  اینکـه  دربـاره  السـبع 
رونـد سـازش و میانجـی پـس از ایـن تصمیـم 
ترامـپ باقـی خواهـد مانـد یـا نـه تاکیـد کرد، 
و  داد  پایـان  نقـش  ایـن  بـه  ترامـپ  تصمیـم 
شکسـت سـازش عربـی بـه شـکل کامـل و نه 
فقـط طـرح صلـح عربـی عربسـتان و توافقنامه 
اسـلو را ثابـت کـرد و حتـی رویکـرد قدیمـی 
اعـراب بـرای حـل مسـالمت آمیز مسـاله و ۱0 
و  نابـود شـد  قبـل  سـال   40 اختـالف  مـورد 
فلسـطینی ها بـه بـن بسـت رسـیدند و تحوالت 
اخیـر از جملـه تصمیـم ترامـپ نشـان داد کـه 

مذاکـرات کارکـردی ندارنـد.
ورود  احتمـال  دربـاره  لبنانـی  تحلیلگـر  ایـن 
طرف هـای جدیـد بـه جـای امریـکا بـه عنوان 
میانجـی در مذاکـرات تاکیـد کـرد، حتـی اگـر 
بـرای  آن  قـدرت  شـوند،  وارد  ایـن طرف هـا 
یـا  مذاکـرات  از  ناشـی  قطعنامه هـای  اجـرای 
قطعنامه هـای  پذیـرش  بـه  اسـرائیل  پایبنـدی 

اسـت؟ چقـدر  بین المللـی 
وی افـزود: روسـیه بـه عنـوان طرفـی کـه توان 
و  راه حل هـا  ارائـه  و  مذاکـرات  بـر  نظـارت 

جایگزین هایـی را دارد، آیـا قـدرت آن را دارد 
کـه اسـرائیل را بـه اجـرای قطعنامه هـا مجبـور 

؟ کند
راه حل چیست؟

السـبع تاکیـد کـرد، تنها راه حـل بـرای مقابله با 
تصمیـم امریـکا و اسـرائیل انصـراف از تصمیم 
برای به رسـمیت شـناختن اسـرائیل و رهایی از 
توافقنامه اسـلو مصوب سـال ۱993 و توافقنامه 
صلـح اردن و اسـرائیل )وادی عربـه ۱994( و 
پیـش از ایـن دو توافقنامـه صلـح اسـرائیل و 

مصـر )کمـپ دیوید ۱978( اسـت.
ادامـه تعطیلـی سـفارتخانه ها و دفاتـر  وی در 
نمایندگـی اسـرائیل در برخی کشـورهای عربی 
سیاسـی،  عادی سـازی  توقـف  و  اسـالمی  و 
فرهنگی و تجاری با اسـرائیل را خواسـتار شـد 
و بـر بازگشـت مخالفـت کشـورهای عربـی و 

اسـالمی بـا اسـرائیل تاکیـد کرد.
همچنین السـبع اسـتراتژی جدیدی برای مقابله 
بـا عـادی سـازی روابـط کشـورهای عربـی و 
اسـالمی بـا اسـرائیل را خواسـتار شـد و تاکیـد 
کـرد، در ایـن صـورت اسـرائیل رونـد واقعـی 

مذاکـره بـا فلسـطینی ها را خواهـد پذیرفـت.
از  گفـت:  خاورمیانـه  مسـایل  تحلیلگـر  ایـن 
عنـوان  بـه  مـی رود  انتظـار  هـم  فلسـطینی ها 
اوال  ایـن مشـکل  بـرای حـل  اقدامـی عملـی 
محاصـره نـوار غـزه را از بیـن بـرده و دومـا 

ببـرای برگـزاری یـک گفت وگوی فلسـطینی-
فلسـطینی بـا نظارت مصـر اقدام کرده و سـوما 
اسـرائیل  بـا  مقابلـه  بـرای  سیاسـی  برنامـه ای 

تعییـن کننـد.
سبد امریکایی ها

مسـایل  پژوهشـگر  العـواوده،  الدیـن  صـالح 
اسـرائیل در مرکـز رویکرد توسـعه سیاسـی در 
گفت وگـو بـا سـایت خبـری »عربـی 2۱« نیـز 
از  پیشـنهاد شـده  گفـت: طـرح صلـح عربـی 
سـوی عربسـتان چندیـن بـار نابود شـد، اولین 
بـار زمانـی بـود کـه آریـل شـارون، نخسـت 
وزیـر پیشـین رژیـم صهیونیسـتی در ابتـدا بـا 
آن مخالفـت کـرد سـپس زمانـی که جانشـینش 
بنیامیـن نتانیاهـو خواسـتار تغییـر آن مطابـق بـا 
رویکـرد خـودش بـرای حـل مسـاله از طریـق 
به رسـمیت شـناختن »کشـور یهود« و لغو حق 

بازگشـت آوارگان شـد.
العـواوده افـزود: طـرح صلـح عربـی آخریـن 
بـار توسـط صاحبانـش در ریـاض نابود شـد و 
رهبران عربسـتان در مسـیر عادی سـازی روابط 
بـا اشـغالگران بـدون موافقـت با طـرح حرکت 
کردنـد و در واقـع بیانیـه ترامـپ بـرای اعـالم 

بود. آن  مـرگ 
ایـن پژوهشـگر فلسـطینی تاکیـد کـرد، بـه این 
ترتیـب طـرح صلح عربـی مانند جسـد مرده ای 
روی میز سـازش در برابر کسـانی کـه همچنان 
بـه گزینـه سـازش پایبند هسـتند، باقـی خواهد 
مانـد،  هـر چنـد کـه آنهـا می داننـد ایـن طـرح 
نابـود شـده و آنها هیچ گزینه دیگـری ندارند و 
نمی خواهنـد گزینـه دیگـری جایگزین سـازش 

شـود و ایـن انتخاب مقاومت اسـت.
واشـنگتن  گفـت:  امریـکا  نقـش  دربـاره  وی 
هیـچ روزی در مـورد مسـاله فلسـطین منصف 
و بی طـرف نبـوده و در طـول تاریـخ از طـرف 
اسـرائیلی جانبـداری کـرده اسـت در حالـی که 
طـرف فلسـطینی و عربـی بر اسـاس رویکردی 
طرف هـای  معیارهـای  بـه  نسـبت  اشـتباه 
بین المللـی از ایـن حقیقـت چشم پوشـی کـرده 

. ست ا
العـواوده در ادامـه اظهار داشـت: دولـت امریکا 
بـا  دشـمنی اش  در  ترامـپ  ریاسـت  دوره  در 
اعراب، مسـلمانان و فلسـطینی ها وقیح تر شـده 
و فلسـطینی ها بایـد ایـن حقیقـت را بپذیرنـد، 
متاسـفانه بـه نظـر می رسـد یـک طـرف عربـی 
و چـه بسـا فلسـطین تخـم مرغ هـای خـود را 
هرگـز  و  داده  قـرار  امریـکا  دولـت  سـبد  در 

نمی توانـد آنهـا را بازگردانـد.

یافت؟ یان  پا عربی  صلح  طرح  یا  آ
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وزارت امـور خارجه پاکسـتان با 
نشـر خبرنامه یی به شـهروندانش 
کـه در افغانسـتان زندگی و یا کار 
مـی کننـد، هشـدار داد و از آنهـا 
امنیتـی  تدابیـر  بـه  تـا  خواسـت 
توجـه و از گشـت و گـذار بـی 

جـا خـودداری کنند.
در  پاکسـتان  هشـدارهای  ایـن 
حالـی داده می شـود کـه چنـدی 
کارکنـان  از  شـماری  پیـش 
پاکسـتانی از سـوی افراد نامعلوم 
در افغانسـتان ربوده شـده بودند.

پاکسـتان  خارجـۀ  امـور  وزارت 
جزئیـات بیش تـر نـداده، امـا بـا 
چنـدی  اعالمیه هـای  از  پیـروی 
پیش سـفارت امریـکا در کابل به 
کسـانی  می گویـد  شـهروندانش، 
می کننـد  کار  افغانسـتان  در  کـه 
بایـد  دارنـد،  سـفر  برنامـۀ  ویـا 
سـفارت  بـا  را  معلومات شـان 
پاکسـتان در کابل شـریک سازند.
هرچنـد شـهروندان پاکسـتانی به 
حد دیگر خارجیان در افغانسـتان 
مـورد تهدیـد قـرار ندارنـد، امـا 
چنـد تـن آنـان در سـال جـاری 
در شـرق افغانسـتان توسـط افراد 
گرفتـه  گـروگان  بـه  ناشـناس 
شـدند و دیپلمـات آن کشـور نیز 
در کنسـل گری جالل آبـاد کشـته 

. شد
هفتـه  کـه  کنیـم،  مـی  یـادآوری 
گذشـته یـک مهنـدس پاکسـتانی 
اختطـاف  ننگرهـار  والیـت  در 
شـد کـه بعـدا توسـط نیروهـای 

گردیـد. آزاد  پاکسـتانی 

رییــس جمهــور  ترامــپ،  دونالــد 
امریــکا جــرم و جنایــت را جــزو 
روی  پیــش  مشــکالت  بزرگتریــن 
کــه  گفــت  و  خوانــده  کشــورش 
ــیکاگوی  ــت ش ــال ایال ــوان مث ــه عن ب
آمریــکا از نظــر ناامنــی شــبیه بــه 

اســت. افغانســتان 
ســی بی اس،  گــزارش  بــه 
داشــت  اظهــار  ترامــپ  دونالــد 
کنتــرل  تحــت  شــیکاگو  ایالــت 
بــه  و  ضعیــف  »دموکرات هــای 
ــه  ــر« اســت ک ــی بی تاثی لحــاظ سیاس
ــردن اســلحه در  ــه محــدود ک ــادر ب ق
ایــن ایالــت نیســتند و بــه همیــن 
ــم در  ــرخ جرای ــه ن ــت ک ــبب اس س

ایــن ایالــت بــاال اســت.

ــیکاگوی  ــت ش ــه ایال ــپ در ادام ترام
امریــکا را بــا افغانســتان قابــل مقایســه 
دانســت و اظهــار داشــت: در شــیکاگو 

ــد؟ ــی دارد می افت ــه اتفاقات چ
ــکا  ــتان کل آمری ــنز، دادس ــف سش ج

نیــز بــه نــرخ بــاالی جــرم و جنایــت 
ــیکاگو صحــه گذاشــت. در ش

ــق  ــرد: طب ــان ک ــر نش ــپ خاط ترام
ــتان از  ــت افغانس ــی، امنی ــه برخ گفت

ــت. ــتر اس ــیکاگو بیش ش

هشدار پاکستان به شهروندانش:

شیـد با ن  ظب تا مـوا

خبرگزاری فلسطین الیوم 

ترامپ: 

از      شیکاگو       ا من تر   است افغانستان     
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