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قرارداد پروژة بزرگ تولید برق از گاز طبیعی بتاریخ 12 میزان سال روان بین کمپنی بیات پاور و وزارت 

انرژی و آب، دولت جمهوری اسالمی افغانستان به امضا رسید.
ایــن قــرارداد بــه ارزش 250 میلیــون دالــر میــان انجینیــر احســان اهلل بیــات؛ رئیــس بیــات گــروپ و علــی احمــد عثمانــی؛ 
وزیــر انــرژی و آب، در حضــور داشــت جالتمــآب داکتــر محمــد اشــرف غنــی؛ رئیــس جمهــوری اســامی افغانســتان 

بــه امضــا رســید.
در محفــل همچنــان ســتر جنــرال عبدالرشــید دوســتم؛ معــاون اول ریاســت جمهــوری، انجینیــر محمــد خــان؛ معــاون اول 
ــراد؛  ــرژی و آب، عبدالســتار م ــر ان ــی؛ وزی ــی احمــد عثمان ــه، عل ــر مالی ــل حکیمــی؛ وزی ــد اکلی ــه، محم ریاســت اجرایی
وزیــر اقتصــاد، ســادات نــادری؛ وزیــر شهرســازی، همایــون رســا؛ وزیــر تجــارت و صنایــع، امیــن رامیــن؛ رئیــس شــرکت 
مخابراتــی افغــان بیســیم، برخــی از اعضــای محتــرم کابینــه، جنــاب داکتــر همایــون قیومــی؛ مشــاور رئیــس جمهــور در 
امــور اقتصــادی، عــدۀ از نماینــده گان مــردم در شــورای ملــی افغانســتان، اعضــای شــورای عالــی اقتصــادی و خبرنــگاران 

حضــور داشــتند.
در آغــاز ایــن محفــل محتــرم انجینیــر احســان اهلل بیــات؛ رئیــس بیــات گــروپ در مــورد پــروژۀ بــزرگ تولیــد بــرق 192 
میــگاوات از گاز طبیعــی معلومــات همــه جانبــه ارایــه نمــوده گفــت: "امــروز در تاریــخ معاصــر کشــور عزیــز مــا افغانســتان 
یــک روز واقعــًا پــر افتخــار و فرامــوش نــا شــدنی اســت، امــروز مــا ســفری را بــا افغــان هــا آغــاز میکنیــم کــه کشــور مــارا 
بــه یــک آزادی دیگــر یعنــی داشــتن انــرژی فــراوان بــرق و بــی نیــازی از دیگــران میرســاند. ایــن ســفر طوالنــی و ســخت 

مــارا بــرای اعمــار یــک افغانســتان پیشــرفته و بــه پــا ایســتاده متحــد نگــه میــدارد".
وی افــزود:" بــر اســاس عقــد ایــن قــرارداد، پــروژۀ بــزرگ تولیــد بــرق از گاز طبیعــی در شــهر شــبرغان مرکــز والیــت 

بــزرگ و باســتانی جوزجــان اعمــار میشــود، قــدم بزرگــی، کــه بــه دالیــل زیــاد نــزد افغــان هــا قابــل تقدیــر اســت".
موصــوف عــاوه کــرد: "ظرفیــت تولیــدی ابتدایــی ایــن پــروژه 52 میــگاوات اســت کــه در شــرایط نورمــال 4 الــی 6 مــاه 
بعــد از عقــد قــرار داد نهایــی، بــا وزارت انــرژی و آب و شــرکت برشــنا شــامل شــبکۀ بــرق شــده و راهــی خانــه هــای 

مــردم خواهد شــد".
وی همچنــان افــزود: "در فــاز دوم ایــن پــروژه کــه اکمــال آن حــدود 15 مــاه را دربــر خواهــد گرفــت ظرفیــت تولیــدی 
بــرق 150 میــگاوات میشــود. در پایــان فــاز ســوم 192 میــگاوات تولیــد خواهــد شــد کــه یــک قســمتی از تقاضــای بــرق 

در کشــور را مرفــوع خواهــد ســاخت".
آقــای بیــات در ادامــه افــزود: "بــرای ایــن پــروژۀ بــرق ذخایــر گاز طبیعــی منطقــۀ یتیم¬تــاق شــبرغان درنظــر گرفتــه شــده 
اســت. دولــت افغانســتان در مرحلــۀ آغازیــن ســاالنه در حــدود 900 میلیــون افغانــی از ایــن پــروژه دریافــت خواهــد کــرد. 
جالــب اســت کــه تــا حــال مــا بــرای خریــداری بــرق بــه خــارج پــول مــی فرســتادیم ولــی بعــد از فعالیــت ایــن پــروژه، 
ــی  ــون افغان ــت حــدوداً 3.2 بلی ــد دول ــروژه، عای ــاز ســوم پ ــال ف ــد از اکم ــد رســید و بع ــت خواه ــۀ دول ــه خزان ــول ب پ

افزایــش خواهــد یافــت".
ــت:  ــات داده گف ــروژه معلوم ــن پ ــون بخــش تخنیکــی ای ــاً پیرام ــات گــروپ ضمن ــس بی ــات؛ رئی ــر احســان اهلل بی انجینی
"ماشــین هــای جدیــدی، کــه  بــرای ایــن پــروژه درنظــر گرفتــه شــده اســت از پیشــرفته تریــن تکنالــوژی دنیــا  نمایندگــی 

میکنــد، مــا مصمــم هســتیم کــه از گاز وطــن بــه صــورت درســت و بــدون ضایعــات بــرق تولیــد کنیــم".
وی عــاوه نمــود: " پیشــرفت در دنیــای امــروزی بــدون همــکاری هــای صمیمانــه و قانونــی جوانــب ذیدخــل امــکان 

نــدارد از همیــن رو از محتــرم رئیــس جمهــور؛ داکتــر محمــد اشــرف غنــی بخاطــر رهبــری خردمندانــه و قاطــع جنــاب 
شــان بخاطــر حمایــت بــی دریــغ، شــفافیت و شــراکت صادقانــه ابــراز ســپاس مــی نمایــم".

آقــای بیــات از طــرز فکــر رئیــس جمهــور تقدیــر بعمــل آورده افــزود: "دیــدگاه هــای عالمانــۀ رئیــس جمهــور در مــورد 
انکشــاف اقتصــادی افغانســتان، متکــی شــدن بــه خــود و تولیــد کافــی بــرق از منابــع داخلــی چــراغ راهِ مــا در ایــن عرصــه 

اســت. تولیــد بــرق داخلــی اتــکای مــا بــه بیــرون را کاهــش داده و در ایجــاد کار بــرای مــردم نقــش اساســی دارد".
آقــای بیــات وعــده ســپرد کــه نــه تنهــا بــه حیــث رئیــس بیــات گــروپ بلکــه بــه حیــث یــک افغــان ایکــه خدمــت بــه 
وطــن را جــز ایمــان خــود میدانــد، بــه شــما وعــده میدهیــم کــه مــا در تقســیم موفقیــت هــا بــا هــم شــریک هســتیم. ایــن 
پــروژه بــه تمــام مــردم افغانســتان تعلــق دارد و بــه همــه نفــع میرســاند. مــا میخواهیــم کــه شــاهد رشــد و شــگوفایی یــک 

ســکتور قــوی تولیــد بــرق توســط افغانهــا بــرای افغانهــا باشــیم. 
وی گفــت کــه ســرمایه گــذاری 250 میلیــون دالــری کــه از بزرگتریــن ســرمایه گذاریهــا هــا در کشــور میباشــد، یکعــده 
ســرمایه داران و ســرمایه گــذاران داخلــی و خارجــی را تشــویق خواهــد کــرد، تــا فرصــت مــا و ظرفیــت هــای کمیــاب 

افغانســتان را بهتــر دریابنــد".
در پایــان آقــای بیــات افــزود: "از حمایــت، اعتمــاد و همــکاری هــای همــه جانبــۀ دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان 
اظهــار ســپاس و شــکران مــی نمایــم. بــرق بــرای مــردم بــه معنــی امیــد و زندگــی بهتــر اســت، بیاییــد کــه همــه باهــم در 

فضــای سرشــار از عشــق بــه وطــن بــه خاطــر آینــدۀ صلــح آمیــز بهتــر و روشــن ســعی و تــاش کنیــم".

اعالمیــۀ مطبــوعاتی

طالبان با عقب نشی از بخش های شهر کندز

تأسیسات عامه را آتش زدند

درانــــی: 

د هېواد ۱۷والیتونو کې ۸۸ پراختیايي 

پروژې عميل کېږي

کنفرانس بروکسل برگزار شد

کمیتة گزینش تأکید کرد

"به هیچ گروه و جریانی کار نخواهیم کرد"
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ـ  هـرات  پُرخطـر  شـاهراه  در  زمیـن  راه  از  سـفر 
بادغیـس، دسـت کم 5 سـاعت را در بـر می گیـرد. 
مسـافربری،  خـودروِی  جان¬فرسـای  تکان هـای 
احتمـال روبه رو شـدن بـا مخالفـان مسـلِح دولت و 
وجـود َگردوغبـار نفس¬گیـر، بر دشـواری های سـفر 

ایـن مسـیر می افزایـد. در 
دولت مـردان  چشـم  از  دورافتـاده  بادغیـِس  امـا 
مردمـان  دارد؛  را  خـودش  زیبایی هـای  افغانسـتان، 
خون گـرم، مناظـر زیبـای طبیعی و پسـتۀ خنـداِن آن 
کافـی اسـت تـا سـفر در مسـیر پُرخم وپیـچ هراتـ  

بادغیـس را قابـل تحمـل سـازد. 
بـرای مسـافری کـه تـا کنـون شـهر قلعه نـو، مرکـز 
والیـت بادغیـس را ندیده، محرومیت های این شـهر 
غیرقابـل تصـور اسـت؛ از نبـود راه هـای مواصاتی 
معیـاری تـا نبـود آب آشـامیدنِی صحـی و زنده گـی 

در تاریکـی دور از روشـنایی بـرق.
در  کـه  افغانسـتان  مرکـز  از  دورافتـاده  والیتـی 
از  توجـه  کم تریـن  شـاهد  پسـاطالبان،  حکومـت 
سـوی مقام هـای مرکـزی افغانسـتان در زمینه¬هـای 
مختلف، از جمله بازسـازی و انکشـاف بوده اسـت. 

سرک حلقوی را به حلقوم تان فرو نبرید! 
بی توجهـی  آن چـه  بنابـر  افغانسـتان،  بادغیـس  در 
والیـِت  ایـن  بـر  مرکـزی  مقام هـای  دوامـدار 
شـمال غربی خوانـده می شـود، فریادهـای اعتراضـی 
بـاال گرفتـه اسـت. شـش روز اسـت کـه صدهـا زن 
می شـوند.  بیـرون  خیابان هـا  بـه  بادغیسـی  مـردِ  و 
کارِ  تکمیـل  و  مجـدد  آغـاز  اصلی شـان،  خواسـت 
ـ  المـان   – افغانسـتان  حلقـوی  سـرک  نیمۀ تمـامِ 
پروپاقـرص  وعده هـای  از  یکـی  اسـت؛   - قیصـار 
در  افغانسـتان  رییس جمهـور  غنـی،  محمداشـرف 
نخسـتین روزهـای کاری حکومـت وحـدت ملـی.
پـس  وعده هایـش  اولیـن  در  غنـی  رییس جمهـور 
از ایجـاد حکومـت وحـدت ملـی، حـرف از مهلت 
نُه ماهـه بـرای تکمیـل کار سـرک حلقـوی المـان-
قیصـار بـر زبـان آورد. از آن زمـان تـا کنون، بیشـتر 
از دو سـال می گـذرد، امـا تـا حـال خبـری از آغـاز 
المان-قیصـار  حلقـوی  سـرک  پـروژۀ  کار  مجـدد 

  . نیست
معترضـان خشـمگین، دروازه هـای مقـام والیـت و 
ریاسـت فوایـد عامۀ این والیت را به رسـم اعتراض 
بسـته اند و تأکیـد می کننـد: تـا بـه خواسته های شـان 
پاسـخ مثبـت داده نشـود، از دادخواهـی مدنی شـان 

دسـت نخواهند کشـید! 
سـاالنه شـمار زیـادی از بیمارانـی کـه به دلیـل نبود 
امکانـات صحـی در والیـت بادغیـس، بـه هـرات 
رجعـت داده می شـوند، در میانۀ راه، جـان می دهند؛ 
و  سـفر  حـد  از  بیـش  بـودِن  زمان گیـر  دلیـل  بـه 

دشـوارگذر بـودن راه هـای مواصاتـی.
از  تـن  صدهـا  تظاهـرات،  ایـن  روز  ششـمین  در 
زنـان، بـزرگان قومـی، نماینـده گان شـورای والیتـی 

و فعـاالن مدنـی بـا حمـل شـعارها، بـه خیابان هـای 
بـر  و  آمدنـد  بـر  قلعه  نـو  شـهر  اسفالت نشـدۀ 
خواست شـان بـرای رسـیده گی بـه نیازهای اساسـی 

تأکیـد کردنـد.  بادغیـس  باشـنده گان 
در  را  حلقـوی  "سـرک  شـعارهای  معترضـان 
حلقوم تـان فـرو نبریـد" و "دیگـر شـنیدن وعده های 
دروغیـن بـس اسـت" را با خـود حمـل می کردند و 
از حکومـت، خواسـتار رعایـت انکشـاف متـوازن و 

بادغیـس شـدند.  اساسـی  پروژه هـای  کار  آغـاز 
شـاهراه هـرات ـ بادغیـس، یکی از دشـوارگذرترین 
راه های افغانسـتان اسـت و این موضوع، سـبب شده 
تـا والیت بادغیـس یکـی از محروم ترین والیت های 
افغانسـتان از لحـاظ اقتصـادی باقـی بمانـد. در حال 
حاضـر، بـه دلیـل خرابی شـاهراه، مبـادالت تجارتی 
میـان بادغیس و والیـات همجـوار آن در پایین ترین 

سـطح قرار دارد.
مشـکات  افزایـش  سـبب  شـاهراه،  ایـن  خرابـی 
امنیتـی نیـز گردیـده اسـت و مخالفان مسـلِح دولت 
بـا حملـه بـر کاروان هـای نیروهـای امنیتـی، آزار و 
اذیـت مسـافران و اخاذی هـای غیرقانونـی در ایـن 
و  بادغیـس  باشـنده گان  رفت وآمـد  زمینـۀ  مسـیر، 

کرده اسـت.  سـخت تر  را  آن  همجـوار  والیـات 
پـروژۀ سـرک حلقـوی المان-قیصـار، به طـول233  
کیلومتـر بـوده و قـرارداد کار سـاختمان آن به تاریخ 
31دسـامبر سـال2011 ، بیـن وزارت فوایدعامـه و 
کمپنـی »ECCI METAG JV« عقـد و کار آن، رسـمًا بـه 

تاریـخ 1 مـارچ 2012 آغـاز گردید. 
امـا پـس از مدتـی، شـرکت قراردادکننـده به گونـۀ 
مرمـوزی از افغانسـتان فرار کـرد و 10۷ میلیون دالر 
را نیـز بـا خـود بـرد. مـردم محـل می گوینـد و گفته 
می شـود کـه  از ایـن میـان، 20 میلیـون دالـر متعلـق 
بـه شـرکت های داخلـی بادغیـس و دکانـداران ایـن 

والیـت بوده اسـت. 

بادغیسی های تشنه در حسرت آب آشامیدنی 
آب آشـامیدنی صحی، سـرک معیاری و انرژی برق، 
از خواسـته هایی انـد کـه تا کنـون بارها باشـنده گان 
بادغیـس را جهـِت جلـب توجـه مقام هـای مرکـزی 
افغانسـتان برای رسـیده گی به این نیازهای اساسـی، 

بـه خیابان ها کشـانده اسـت.
در حـال حاضـر، باشـنده گان بادغیـس یـک بشـکه 
آب آشـامیدنِی نیمه صحـی بـا ظرفیت 20 لیتـر را به 
قیمـت 45 افغانـی خریـداری می کننـد، درحالـی که 
بیـکاری و فقـِر روزافـزون، زنده گی شـهروندان این 
والیـتِ دور دسـت افغانسـتان را بـا چالـش روبه رو 

کرده اسـت. 
خریـداری  توانایـی  کـه  خانواده هـای  از  بسـیاری 
آب را ندارنـد، مجبورنـد از آب شـورِ چاه هـا و آب 
اسـت،  غیربهداشـتی  به شـدت  کـه  رودخانه هـای 
اسـتفاده کننـد و ایـن موضـوع، درصـدی ابتـا بـه 
را  والیـت  ایـن  باشـنده گان  میـان  در  بیماری هـا 

اسـت. داده  افزایـش 
آب کمـری،  ولسـوالی های  باشـنده گان  از  بسـیاری 
مقـر و حتـا شـهروندان شـهر قلعه نو، برای دسـتیابی 
بـه آب، کیلومتر هـا راه را بـا مرکـب سـفر می کننـد.
در حـال حاضـر، بـا آن کـه کار پـروژۀ انتقـال آب 
قلعۀ نـو  مرکـز  بـه  قـادس  ولسـوالی  از  آشـامیدنی 
رسـیده اسـت، امـا باشـنده گان قـادس می گوینـد، با 
انتقـال آّب از ایـن ولسـوالی به قلعه نو، کشـتزارهای 

آن هـا آب کافـی بـرای آبیـاری نخواهـد داشـت. 
آن هـا می گوینـد، تـا زمانـی کـه دولـت افغانسـتان 
مزارع شـان  آبیـاری  به خاطـر  را  آب گردانـی  بنـد 
ایجـاد نکنـد، اجازه نخواهنـد داد، آب آشـامیدنی به 
شـهر قلعه نـو - مرکز والیـت بادغیـس - انتقال داده 
شـود. موضوعـی که باشـنده گان تشـنۀ شـهر قلعه نو 
را همچنـان در حسـرت آب َآشـامیدنی شـیرین نگه 

است.  داشـته 

زنده گی در تاریکی 
از  شـدن  واقـع  دور  وجـود  بـا  بادغیـس  والیـت 
مرکـز افغانسـتان، از لحـاظ اقتصـادی از موقعیـِت 
برخـوردار اسـت. واقـع شـدن در مسـیر  ویژه¬یـی 
سـرک حلقـوی افغانسـتان، داشـتن مـرز بـا کشـور 
ترکمنسـتان، داشـتن جنـگل طبیعـی پسـته، مسـاعد 
جملـه  از  و...،  زراعـت  بـرای  آب وهـوا  بـودن 
ویژه گی هایـی اسـت کـه موقعیـت این والیـت را از 
لحـاظ اقتصادی نسـبت به بسـیاری از والیات دیگر 

افغانسـتان، متمایـز کـرده اسـت.
بادغیـس،  َدربه دیـوار  همسـایۀ  ترکمنسـتان  کشـور 
در شـمال ایـن والیـت قـرار دارد و سـال ها اسـت 
دولـت  تـا  می کشـند  انتظـار  بادغیـس  باشـنده گان 
اقـدام کننـد و ایـن والیـت نیـز از برکـت همسـایۀ 

شمالی شـان، بـا انـرژی بـرق روشـن شـود.
در حـال حاضـر، تنهـا شـماری از شـهروندان داخل 
بـرق  از  سـاعت   5 سـاعت   24 در  قلعه نـو  شـهر 
جنراتـور اسـتفاده می کننـد و در بـدل هـر کیلووات 

بـرق، 45 افغانـی می پردازنـد. 
کار پـروژۀ 15 میلیـون دالـری انتقـال برق از کشـور 
ترکمنسـتان به شـهر قلعه نـو، در سـال 1390 آغاز و 
قـرار بـود طی هجده مـاه، کامل شـود. مسـیر امتداد 
لیـن در داخـل افغانسـتان 52 کیلومتـر اسـت و قرار 
بـود کـه از این بـرق ۷000 خانواده مسـتفید شـوند. 
حـدود دو سـال پیـش کار ایـن پـروژه، بنابـر آن چه 
مشـکات امنیتـی خوانده شـد، در دوازده کیلومتری 
مـرز بـا ترکمنسـتان، متوقف شـد و تا کنـون خبری 

از آغـاز مجـددِ کار آن وجـود ندارد. 
پـس از سـال ها، هنـوز هـم بادغیسـی های تشـنه در 
عطـش آب و در خیابان هـای خاکـی، روزهـا فریـاد 
رسـیده گی بـه مثلـث نیازهـای اساسی شـان را سـر 
می دهنـد و شـب، ناامیـد از وعده هـای دولت مـردان 
افغانسـتان، در خانه هـای تاریک شـان سـر بـه بالیـن 

می گذارنـد. 
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از فریاد تا ناُامیــدی؛ 
مثلث ناتماِم نیازهای اساسِی بادغیسی ها

 

در حالــی کــه رهبــران دولــت وحــدت ملــی در راه 
ــان و نیروهــای  ــان طالب ــدز می ــد، شــهر کن بروکســل بودن
ــن وضــع ســوال هایی  ــه دســت شــد. ای ــی دســت ب دولت
زیــادی را ایجــاد کــرده اســت. روز دوشــبنه، شــهر قنــدوز 
از چندیــن طــرف مــورد تهاجــم طالبــان قــرار گرفتــه بــود 
ــرف  ــان دو ط ــگ می ــب جن ــای ش ــا نیمه ه ــا ت و تقریب
ادامــه داشــت تــا اینکــه طالبــان بــار دیگــر عقــب نشســتند 
و تلفاتــی  و خســاراتی هــم به جــا گذاشــتند. طالبــان ایــن 
کار را در یــک ســاله گی ســاقط کــردن شــهر کنــدز انجــام 
دادنــد و بــه ایــن شــهر حملــه کــرده و دوبــاره بــا بــه آتش 
ــان در  ــتند. طالب ــب نشس ــه عق ــیدن ادارات عام المنفع کش
ایــن تصــرف کردن هــا و عقــب نشســتن ها منافعــی 
کانــی دارنــد. آنــان غنیمــت بــه دســت می آورنــد، 
توانایی هــای شــان را نشــان می دهنــد و مــردم کنــدز 
ــم  ــا امیدواری ــد. ام ــکنجۀ روحــی و جســمی می کنن را ش
کــه حــاال کاری شــود تــا بعــد از ایــن نبایــد مــردم شــاهد 
چنیــن تجربه هــای خشــن و وحشــتناک باشــند. ایــن بــار 
نیــاز اســت تــا عملیات هــا بــرای تصفیــه کامــل قنــدوز از 
وجــود طالبــان آغــاز شــود. زیــرا طالبــان در میــان مردمــان 
قنــدوز حضــور درانــد و کســانی آنجــا هســتند کــه ســال 
پــار و امســال در شــهر قنــدوز فرصــت را بــرای طالبــان 
مســاعد کردنــد. ایــن بارهــم طالبــان از برخــی آدرس هــای 
ــرای مردمــان قنــدوز  مشــخص وارد شــهر شــده انــد و ب
معلــوم اســت که چه کســی از آنــان در آن والیــت حمایت 
ــای  ــاال عملیات ه ــه ح ــت ک ــن اس ــار ای ــد. انتظ می کن
ــدوز  ــوالی های قن ــه ولس ــان ب ــرکوب طالب ــرای س کان ب
راه انــدازی شــود. ســال پــار بعــد از ســقوط شــهر قنــدوز 
ــان در  ــی، طالب ــای دولت ــط نیروه ــدد توس ــرف مج و تص
حومــۀ شــهر جابه جــا شــدند و کســی بــرای خنثــا کــردن 
و ســرکوب کــردن آنــان عملیــات نکــرد. آن طالبــان 
ــه  ــد ب ــد می کردن ــت و آم ــل رف ــان و کاب ــه بغ ــا ب حت
ــان  ــع ش ــی مان ــا کس ــد ام ــم می رفتن ــزار ه ــار و م تخ
ــدوز  ــهر قن ــه ش ــه ب ــی ک ــروز آنان ــن ام ــد. بنابرای نمی ش
ــی.  ــه چیچین ــد ن ــی بودن ــه پنجاب ــد ن ــرده بودن ــه ک حمل
بسیاری های شــان شــهروندان قنــدوز و بغــان بودنــد 
کــه بــه دســتور بیگانــه گان و نیــز بــه دســتور حلقه هایــی 
در درون حکومــت عمــل می کننــد. آنهــا کســانی انــد کــه 
کوچــه کوچــه قنــدوز را بلــد انــد و خــوب میداننــد کــه 
ــراد را  ــن اف ــت ای ــه دول ــی ک ــن تازمان ــد. بنابرای چــه کنن
ســرکوب نکنــد و مانــع فعالیت هــای شــان نشــود، امنیــت 
در قنــدوز بــه وجــود نمی آیــد. حــاال واضــح شــده اســت 
ــت  ــت مدیری ــدوز تح ــا در قن ــن جنگ ه ــه ای ــه هم ک
اســت و نشــان آن هــم ایــن اســت کــه طالبــان بــه شــهر 
ــت کــه یــک  ــا وجــود آن کــه دول ــا ب ــد؛ ام ــه می کنن حمل
ــهر  ــت، ش ــرده اس ــا ک ــا جابه ج ــی را در آنج ــۀ نظام فرق
ــد. ایــن  ــان می افت ــه دســت طالب ــرای ســاعاتی ب قنــدوز ب
خــود نشــان می دهــد کــه بــرای ویــران کــردن و از بیــن 
بــردن آنــان را نــدارد و متاســفانه حفــظ طالبــان در قنــدوز 
بــه عنــوان یــک ابــزار سیاســی بــرای حلقه هــای و افــراد 
ــی  ــای منف ــل سیاســی و رقابت ه ــه دالی مشــخص چــه ب
ــاز پنداشــته شــده  ــک نی ــل قومــی ی ــه دالی و چــه هــم ب
ــمنی  ــع دش ــان، در واق ــه طالب ــگاه ب ــه ن ــن گون اســت. ای
ــد.  ــش می ده ــت افزای ــن والی ــان ای ــان مردم ــی را می قوم
بــه هــر صــورت، بایــد زمــان اســتفاده ابــزاری از طالبــان 
ــت  ــان آن والی ــرا مردم ــد زی ــان برس ــه پای ــدوز ب در قن
دیگــر تــوان ایــن همــه بدبختــی را ندارنــد. خلــع ســاح 
کــردن طالبــان قنــدوز و زیــر نظــر داشــتن چنــد خانــه و 
فــرد مشــخص در ایــن والیــت، ســبب آرامــی همیشــه گی 
در آن خواهــد شــد؛ امــا متاســفانه بــه  ایــن مهــم توجــه 
ــک  ــه ی ــم ک ــا می بینی ــر ام ــطح کان ت ــود. در س نمی ش
بــازی اســتخباراتی در قنــدوز جریــان دارد و ایــن دســت 
ــی در  ــامل بازی های ــدوز ش ــهر قن ــدن ش ــت ش ــه دس ب

آســتانۀ کنفرانــس بروکســل نیــز اســت.

در قنـدوز 
چـه جـریان دارد؟

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1874  چها  ر  شنبه      14 میزا ن /     مهر        y    1395   3 محرم  الحرام y 1437   5 ا و کتو بر  2016

ACKU



3 www.mandegardaily.com2016  5 ا و کتو بر   y 1437 3 محرم  الحرام   y    1395        چها  ر  شنبه      14 میزا ن /     مهر  y 1874     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش

سناتوران نگران وضع امنیتی 
قندوز، هلمند و ارزگان هستند

بد  وضعیت  از  سنا  مجلس  در  سناتوران 
امنیتی کشور به ویژه در قندوز، هلمند و 
نهادهای  از  ابراز نگرانی کردند و  ارزگان 
امنیتی کشور خواستند که به این وضعیت 

رسیده گی کنند.
سه  روز  نشست  در  سنا  مجلس  اعضای 
شهر  در  طالبان  که  گفتند  شنبه)13میزان( 
قندوز در خانه های مردم جا گرفته اند و 
برای  بیشتری  دقت  امنیتی  نیروهای  اگر 
احتمال  ندهند،  خرج  به  شهر  پاکسازی 

دارد تلفات مردم ملکی نیز باال برود.
مورد  در  سنا  مجلس  منشی  قرلق  عبداهلل 
جنگ قندوز گفت:  افراد وابسته به گروه 
در  قندوز  شهر  مناطق  برخی  در  طالبان 
و شماری  اند  گرفته  جا  مردم  های  خانه 

زخمی  و  کشته  نبرد  این  در  نیز  مردم  از 
شده اند .

آقای قرلق افزود، با آن که نیروهای امنیتی 
قندوز  شهر  بر  طالبان  تهاجم  برابر  در 
مقاومت می کنند و در بسیاری نقاط شهر 
اما  اند؛  آمده  نایل  آوردهای  دست  به 
طالبان  گرفتن  جا  دلیل  به  شهر  پاکسازی 
اگر  و  شده  سخت تر  مردم  خانه های  در 
بیشتری  آسیب  مردم  نشود،  جدی  توجه 

را متحمل خواهند شد.
برق  و  رسانی  آب  سیستم  وی،  گفته  به 
شده  قطع  نیز  قندوز  شهر  نقاط  برخی 

است.
یار رییس مجلس سنا  فضل هادی مسلم 

کرد  توصیف  بد  را  قندوز  شهر  وضعیت 
برخی مسووالن  با  که  تماس  در  و گفت 
که  شده  مشخص  داشته،  قندوز  امنیتی 
حوزه اول و دوم امنیتی شهر قندوز نسبت 
طالبان  دست  به  امنیتی  مسووالن  غفلت 

افتاده است.
که  کرد  امیدواری  ابراز  یار  مسلم  آقای 
نیروهای امنیتی هرچه زود تر بتوانند شهر 

قندوز را از وجود طالبان پاکسازی کنند.
سنا  مجلس  عضو  دیگر  شامل،  افضل 
تمامی عوامل نا امنی ها در شهر قندوز را 
خیزش های  فرماندهان  بی بندوباری های 
مردمی و ضعف استخباراتی عنوان کرد و 
افزود، کسانی که به نام خیزش های مردمی 
در  نیز  این  از  پیش  اند  برداشته  اسلحه 

زورگویی و آزار مردم دست داشتند.
چند  از  دیگر  بار  دوشنبه  صبح  طالبان 
استقامت باالی شهر قندوز حمله کرده و 

وارد بخش های این شهر شدند.
اعام  امنیتی  نیروهای  دیروز  صبح  اما، 
کردند که بسیاری از نقاط شهر از وجود 
برخی  در  فقط  و  شده  پاکسازی  طالبان 
نقاط شهر جنگ های کوچه به کوچه ادامه 

دارد.
از  نیز  هلمند  نمایندگان  هم،  سویی  از 
نگرانی  ابراز  والیت  این  در  شدید  جنگ 

کردند.
بی  از  تند  انتقاد  با  الکوزی  هاشم  محمد 
توجهی حکومت در تامین امنیت هلمند، 

ناوه،  ولسوالی  سقوط  از  پس  که  گفت 
شب  نیز  والیت  این  خانشین  ولسوالی 
گذشته به دست طالبان سقوط کرده است.
آقای الکوزی افزود:  یک عامل تشدید نا 
جمهور  رییس  خود  هلمند  در  ها  آرامی 
است، آقای غنی با تقرری های خود رای 
مردم را از خود دور کرده و کشور به این 

حالت رسیده است .
این عضو مجلس سنا هشدار داد تا زمانی 
که رییس جمهور به خواست مردم توجه 
سربازان  ویژه  به  و  مردم  کشتار  نکند، 
ادامه  گونه  همین  به  امنیتی  نیروهای 
همکاری  دولت  با  مردم  و  یافت  خواهد 

نخواهند کرد.
هلمند  سناتور  دیگر  آخندزاده  شیرمحمد 
والیت  گذشته  روز  چند  در  گفت:   نیز 
هلمند در بد ترین حالت خود قرار گرفته 
و قرار گزارش ها استخبارات پاکستان بر 
پاکستان زندگی می  طالبانی که در داخل 
به هلمند  کنند دستور داده است که همه 
بروند و علیه دولت افغانستان جنگ کنند .
هلمند  به  دولت  اگر  که  افزود  آخندزاده 
این والیت  در  انسانی  فاجعه  نکند  توجه 

رخ خواهد داد.
از سوی دیگر، محمد حنیف حنفی نماینده 
مردم ارزگان در مجلس سنا، وضعیت این 
تاکید  و  خواند  کننده  نگران  را  والیت 
فراه،  و  هلمند  قندوز،  که حوادث  ورزید 
ناامنی ها در ارزگان را تحت شعاع خود 

قرار داده است.
آقای حنفی افزود که افراد وابسته به طالبان 
اطراف  در  و  ترینکوت  شهر  داخل  در 
ساختمان های والیت و فرماندهی پولیس 
نیروهای  با  و  اند  گرفته  جا  والیت  این 

امنیتی نبرد می کنند.
ورزید،  تاکید  سنا  مجلس  عضو  این 
مسوالنی که در این شهر با طالبان معامله 
کرده اند باید زیر پیگرد قانون قرار گیرند.
چندی پیش یک مقام بلند پایه ارتش در 
ارزگان ادعا کرد که پولیس در این والیت 
بیش از ۸ پاسگاه خود را به طالبان واگذار 

کرده است.

د افغانســتان د کلیــو او پراختیــا وزارت لــه 

یــو شــمېر خصــويص رشکتونــو او پراختیايــي 

شــوراګانو لــه مســؤلینو رسه د ۸۸ پــروژو 

ــړل. ــلیک ک ــه الس ــندونو تړونون س

ــاد وزارت وایــي، د دغــو پراختیایــي پــروژو  ی

ــو  ــه ی ــواد پ ــه د هې ــو رسه ب ــي کول ــه عم پ

ــه د  ــو کــې ســلګونو کســانو ت شــمېر والیتون

ــره يش. ــه براب کار زمین

د کلیــو او پراختیــا وزیــر نصیــر احمــد دراين 

وايــي، د یــادو پــروژو ارزښــت ۲۶۳ میلیونــه 

افغانــۍ دی چــې د اوبــو رســولو او کرنــې پــه 

برخــه کــې بــه عملــې شــې.

پــه ۱۷  پــروژې  دا  وايــي چــې  نومــوړی 

کېــږي. عمــي  کــې  والیتونــو 

ښاغي دراين زیاته کړه:

ــول  ــلیک کــوو چــې ټ ــه الس ــن ۸۸ تړونون "ن

میلیونــه   ۲۶۳ بانــدې  څــه  یــې  لګښــت 

افغانــۍ کېــږي او پــه دوه برخــو کــې عمــي 

ــه  ــې ب ــروژو ک ــه پ ــولو پ ــو رس ــږي د اوب کې

ــه الس  ــو ت ــو اوب ــلو پاک ــه د څښ ۶۱۸۶۰ تن

ــې د  ــې د کرن ــه ی ــړي او دویم ــدا ک ــی پی رس

ــه ده." ــا برخ پیاوړتی

کانالونــو،  اوبــو  د  دېوالونــو،  اســتنادي  د 

ــو او  ــو ذخیــرې، د واړه پلون ــو، د اوب رسبندون

ــروژو  ــه دې پ ــه پ ــو کارون ــو جوړول پلچکون

ــامل دي. ــې ش ک

ښــاغي دراين پــه وینــا پــه کابــل کــې هــم د 

ــروژو ځينــې برخــې عمــي کیــږي. دې پ

ــې د  ــي، دا چ ــر واي ــا وزی ــو او پراختی د کلی

هېــواد ۴۲ فیصــده اوســېدونکي د څښــلو 

پاکــو اوبــو تــه الس رســی نــه لــري یــوه جدي 

ســتونزه ده، خــو د دې پــروژو لــه تطبیــق رسه 

بــه د هېــواد پــه ۹ والیتونــو کــې یــاده ســتونزه 

ــه يش. کم

هغــه وایــي، پــه هغــه ازموینــه کــې بــه بریالــی 

ــه  ــري او هغ ــې ل ــې ی ــخ ک ــه م ــې پ يش چ

ژمنــې یــې چــې لــه خلکــو رسه یــې کــړي تــر 

رسه بــه یــې کــړي.

لــه دې وړانــدې دې وزارت ویــي چــې د 

ــې  ــه چ ــه الرې ب ــرام ل ــړون د پروګ ــي ت ول

ــواد د ۳۴  ــو د هې ــتل ش ــۍ پرانیس ــره اوون تې

ــه  ــو ت ــزو خدمات ــېدونکي ټولنی ــو اوس والیتون

ــړي. ــدا ک ــی پی ــانه الس رس اس

ــتو  ــو میاش ــرو ات ــه تې ــې پ ــي چ دا وزارت واي

ــروژې  ــي پ ــس زره پراختیاي ــږدې یوول ــې ن ک

ــو  ــواد کــې عمــي شــوي چــې زرګون ــه هې پ

خلکــو تــه پــه کــې د کار زمینــې هــم برابــرې 

ــړي دي. ک

ــوراګانو  ــي ش ــت د پراختیاي ــیر والی د پنجش

یــو اســتازی جمعــه الدیــن وايــي چــې د دې 

ــه  ــه د دوی پ ــو رسه ب ــي کېدل ــه پ ــروژو پ پ

ــون رايش. ــام وړ بدل ــې د پ ــیمو ک س

نوموړي زیاته کړه:

"مــوږ ډېــري ســتونزې لــرو، والیــت مــو یــو 

ــې  ــګ چ ــر څن ــت دی، د دې ت ــز والی غرنی

ــوږ د  ــدو رسه زم ــي کې ــه عم ــروژو ل د دې پ

پنجشــیر خلــک پاکــې اوبــه پیــدا کــوي، هلتــه 

ــم  ــواښ ه ــدو ګ ــور د واورو د راغورځې ــه ن ب

ــېږي." ــه محسوس ــر ن ډې

ــي،  ــي واي ــا وزارت چارواک ــو او پراختی د کلی

شــوراګانې  پراختیایــي  او  رشکتونــه  هغــه 

جــدي څــارل کېــږي چــې وررسه قراردادونــه 

کېــږي تــر څــو د پــروژو پــه پــي کېــدو کــې 

ــوي  ــاکل ش ــر ټ ــي او ت ــاره کار واخ ــه معی ل

ــړي. ــپړ ک ــه بش ــې کارون ــې ی نیټ

روانــې  د  چــې  کــوي  ټینــګار  وزارت  دا 

ــره  ــده ډې ــا فیص ــه اوی ــه ل ــه ب ــر پای ــتې ت میاش

پراختیایــي بودجــه مــرف کــړي چــې ډېــره 

ــو  ــرې پرت ــه ل ــتان پ ــې د افغانس ــه ی ــه ب برخ

والیتونــو کــې وي.

نگرانی از جان و مال خبرنگاران

درانــــی: 

د هېواد ۱۷والیتونو کې ۸۸ پراختیايي 

پروژې عميل کېږي

رســانه های  دیدبــان  دفتــر  مســووالن 
ــی  ــراز نگران ــا اب ــی( ب ــتان )ن آزاد افغانس
از وضعیــت خبرنــگاران در درگیــری 
جنگ جویــان  بــا  امنیتــی  نیروهــای 
ــه  ــد ک ــدز می گوین ــان در کن ــروه طالب گ
ــت  ــال و امنی ــظ جــان، م مســوولیت حف
دولــت  دوش  بــه  کنــدز  خبرنــگاران 

ــت. ــتان اس افغانس
رســانه یی  دفتــر  کــه  اعامیه یــی  در 
ــی  ــرده، از مســووالن امنیت ــی منتشــر ک ن
ــت  ــن امنی ــه در تامی ــت ک ــته اس خواس
خبرنــگاران و دفتــر کاری رســانه ها در 

ــد. ــاش کنن ــدا ت ــدز، ج کن
رســانه یی  دفتــر  کــه  اعامیه یــی  در 
نــی روز سه شــنبه 13 میــزان، منتشــر 
ــقوط  ــس از س ــت: » پ ــده اس ــرده آم ک

ــت  ــه دس ــدز ب ــهر کن ــی از ش بخش های
والیــت  خبرنــگاران  بیشــتر  طالبــان، 
کنــدز بــه جــای امــن پنــاه بــرده و هنــوز 
هــم تعــدادی از خبرنــگاران و کارمنــدان 
ــن و در تحــت  ــانه یی در مناطــق ناام رس
محاصــره ی گــروه طالبــان قــرار دارنــد«.
ــس  ــته پ ــال گذش ــه س ــد ک ــی می گوی ن
ــروه  ــه دســت گ ــدز ب ــه شــهر کن از آن ک
ــه آن  ــه در نتیج ــرد ک ــقوط ک ــان س طالب
آســیب های زیــادی بــه رســانه های و 
دفترهــای رســانه یی آن والیــت از ســوی 
ــه برخــی از  ــان وارد شــده اســت ک طالب
ــب  ــان تخری ــایل  نشراتی ش ــانه ها وس رس
ــادی  ــورت ع ــته اند به ص ــده و نتوانس ش

ــد. نشــرات خــود را آغــاز کنن

کنفرانس بروکسل برگزار شد

ــور ۷0  ــا حضـ ــل بـ ــس بروکسـ کنفرانـ
کشـــور و 30 ســـازمان بین المللـــی در 
پایتخـــت بلژیـــک در حـــال برگـــزاری 

اســـت.
در ایـــن کنفرانـــس، اتحادیـــه اروپـــا 

بـــه  را  خـــود  مالـــی  کمک هـــای 
افغانســـتان اعـــام کـــرد.

در روز نخســـت کنفرانـــس بروکســـل 
قـــرارداد دولت ســـازی بیـــن کمیســـیون 
ـــه  ـــعه اتحادی ـــکاری و توس ـــی هم بین الملل

اروپـــا بـــا وزیـــر مالیـــۀ افغانســـتان در 
ــه  ــی بـ ــور غنـ ــس جمهـ ــور رییـ حضـ

امضـــا رســـید.
ــیۀ ایـــن  ــور غنـــی در حاشـ رییس جمهـ
کنفرانـــس در نشســـتی دربـــارۀ حقـــوق 
زنـــان و برنامـــۀ میثـــاق شـــهروندی 
ــرای  ــه بـ ــرد. او گفـــت کـ صحبـــت کـ
میثـــاق  برنامـــۀ  در  نخســـتین بار 
شـــهروندی ســـهم مســـاوی 50=50 بـــه 
ــت.  ــده اسـ ــه شـ ــر گرفتـ ــان در نظـ زنـ
ـــه  ـــفیر اتحادی ـــن س ـــکل میلیب ـــس مای فرانت
اروپـــا در افغانســـتان نیـــز دو روز قبـــل 
اعـــام کـــرده بـــود کـــه اعضـــای 
ــل  ــس بروکسـ ــرکت کننده در کنفرانـ شـ
کـــه  می کننـــد  تـــاش  بلژیـــک  در 
ـــه  ـــق بودج ـــی از طری ـــای خارج کمک ه

دولـــت افغانســـتان هزینـــه شـــود.
ــا  ــه اروپـ ــه اتحادیـ ــود کـ ــه بـ وی گفتـ
تـــاش می کنـــد کـــه بطـــور آزمایشـــی 
مالـــی  کمک هـــای  عمـــده  بخـــش 
خارجـــی از طریـــق بودجـــه دولـــت 

ــد. ــد شـ ــرف خواهـ ــتان مصـ افغانسـ
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ــت،  ــا عصبانی ــدن ب ــار آم ــت و کن ــوار اس ــات، دش ــا احساس ــدن ب ــار آم کن
ــان  ــش نش ــع واکن ــرد موق ــر ف ــت. اگ ــاس اس ــی احس ــم نوع ــوارتر. خش دش
دادن فکــر نکنــد، مســالۀ کوچکــی را بــه یــک مشــکل بــزرگ تبدیــل خواهــد 
کــرد. بایــد بیاموزیــم کــه در موقعیت هــای مختلــف از فکرمــان اســتفاده کنیــم. 
ایــن مســاله در دعــوای زن و شــوهرها بســیار مهــم اســت. اگــر طرفیــن ســر 
ــر دو  ــه ه ــرایطی ک ــود. در ش ــتر می ش ــکل بیش ــند، مش ــاد بکش ــر فری یکدیگ
طــرف از نظــر احساســی تحریــک شــده اند، اگــر یکــی از دو طــرف از فکــرش 
اســتفاده کنــد، می توانــد مشــکل را معقوالنــه ببینــد و راه حلــی بــرای کنارآمــدن 
بــا آن پیــدا کنــد. حتــا ممکــن اســت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه اصــا مســالۀ 
پیچیده یــی وجــود نــدارد و در آرامــش بــا روشــی منطقــی و عاقانــه مشــکل 
ــی  ــای ارتباط ــا و الگوه ــه از رفتاره ــد نمون ــه چن ــر ب ــد. در زی ــرف کن را برط
ــد.  ــر می کن ــاجره یی را بدت ــر مش ــه ه ــم ک ــاره می کنی ــرب اش ــت و مخ نادرس

اجتناب از دعوا به طور کل 
گاهــی افــراد به جــای صحبــت کــردن در مــورد مشــکات در یــک جــو آرام و 
تــوام بــا احتــرام، مدت هــا در مــورد مشــکل و دلیــل ناراحتــِی خــود بــه طــرف 
ــی  ــورت عصبانیت ــه ص ــاره ب ــد آن را یک ب ــد و بع ــزی نمی گوین ــل چی مقاب
غیرقابــل کنتــرل بــروز می دهنــد. ایــن روش، اســترس شــدیدی بــرای هــر دو 
طــرف ایجــاد می کنــد. بهتــر ایــن اســت کــه بــه راحتــی و بــا آرامــش خاطــر 
ــکات تان  ــورد مش ــود، در م ــده ش ــزرگ و پیچی ــکلی ب ــه مش ــل از این ک قب

باهــم صحبــت کنیــد. 
حق به جانب بودن 

ــدون شــک  ــر کاری روش شــما درســت اســت، ب ــه در ه ــد ک ــر فکــر کنی اگ
رابطۀتــان خــراب خواهــد شــد. انتظــار داشــته باشــید کــه طرف تــان هــم مثــل 
ــد.  ــا یکدیگــر متفاوت ان ــد انســان ها ب ــول کنی ــد. قب ــگاه کن ــا ن ــه قضای شــما ب
ــک  ــا ی ــت تنه ــد هیچ وق ــوش نکنی ــال مصالحــه باشــید و فرام ــه دنب همیشــه ب
روش »درســت« یــا »غلــط« وجــود نــدارد و شــاید هــر دو نظــر درســت باشــند. 

حالت دفاعی گرفتن 
ــی  ــل، منطق ــرف مقاب ــکایت های ط ــه و ش ــه گل ــه ب ــه جــای این ک ــا ب بعضی ه
ــه اشــتباه و خطــای خــود را  ــد، ســعی می کننــد هرگون ــه گــوش کنن و صبوران
انــکار کننــد. امــا ایــن روش باعــث می شــود طــرف مقابــْل ناراحتــی و شــکایت 
خــود را بیــان نکنــد، چــرا کــه می دانــد بیــان آن هــا فایده یــی نــدارد و نتیجــه 

جــز جمــع شــدِن ناراحتی هــا و بــروز یــک انفجــار احساســی، نیســت. 
روان کاوی 

ــان  ــرف مقابل ش ــات ط ــکار و احساس ــراد، روان کاوی اف ــیاری اف ــتباه بس اش
اســت. آن هــا طــوری رفتــار می کننــد کــه انــگار می داننــد طرف شــان بــه چــه 
چیــز فکــر می کنــد یــا چــه احساســی دارد. ایــن کار ســوءتفاهم بیــن دو طــرف 
ــر می شــود.  ــل عصبانی ت ــد، طــرف مقاب ــرد اشــتباه کن ــد و اگــر ف ایجــاد می کن

گوش ندادن 
ــه  ــوش دادن ب ــای گ ــه ج ــه ب ــت ک ــن اس ــراد ای ــی اف ــزرگ بعض ــتباه ب اش
ــم  ــر ه ــا اگ ــد، ی ــع می کنن ــای او را قط ــل، صحبت ه ــرف مقاب ــای ط حرف ه
ســکوت کننــد، در واقــع بــه آن چــه خودشــان می خواهنــد در جــواب بگوینــد 
فکــر می کننــد. ایــن کار باعــث می شــود نتوانیــد بــه خوبــی از مشــکل طــرف 
ــگام صحبت هــای  ــع شــوید. گــوش دادن و ســکوت کــردن هن ــان مطل مقابل ت
طــرف مقابــل، بســیار مهــم اســت. هنگامــی کــه فــرد عصبانــی می بینــد شــما 
ــری  ــاس بهت ــد، احس ــوش می کنی ــرام گ ــت و احت ــا دق ــای او ب ــه صحبت ه ب

ــی آورد.  ــت م ــود را به دس ــش خ ــریع تر آرام ــرده و س ــدا ک پی
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نـام فـدرال رزرو بـا مدیریـت اقتصـاد از 
طریـق سیاسـت پولـی همراه شـده اسـت؛ 
امـا بنیان گـذاران ایـن نهاد چیـز دیگری در 
ذهـن داشـتند، بـه این صـورت کـه هنگام 
گاوصنـدوق  شـدن  خالـی  و  دسـت تنگی 
مرجـع  آخریـن  عنـوان  بـه  بانک هـا، 

وام گیری عمل کند. 
یگانه یـی  و  مناسـب  نقـش  رزرو  فـدرال 
بـه ایـن منظـور دارد، چـون خیلـی راحت 
می توانـد هـر مقـدار پـول نیـاز باشـد وام 
]قرضـه[ دهد، که عمدتـًا از طریق وام های 
خلـق شـده در باجـۀ تنزیِل خویش اسـت 
و هـر زمـان وام هـا بازپرداخت شـد، آن ها 

را از گردونـه خـارج کنـد. 
طـی بحران مالـی، فـدرال رزرو یک روزنه 
را بـاز کـرد کـه نه فقـط بـه بانک هـا بلکه 
شـرکت ها  از  گسـترده یی  مجموعـۀ  بـه 
کشـور  کاری،  چنیـن  انجـام  بـا  داد.  وام 
امـا  شـد؛  داده  نجـات  دیگـری  رکـود  از 
سیاسـت مداران را نیـز از قدرت سـهمگیِن 

خـود باخبـر سـاخت. 
سـقوط برج هـای مرکـز تجـارت جهانـی 
زیرسـاخت های   ،2001 سـپتمبر   11 در 
تلیفـون  ریخـت.  درهـم  را  اسـتریت  وال 
معامله گـران بـازار، کار نمی کرد. سـیم هایی 
بـا هـم دیگـر  بانک هـا  از آن طریـق  کـه 
قطـع  می کردنـد،  پرداخـت  و  دریافـت 
بانـک کـه بـه نیمـی از  شـده بـود. یـک 
اوراق قرضـۀ خزانـه داری در وال اسـتریت 
رسـیده گی می کـرد، نتوانسـت تأییـد کنـد 
چـه معاماتـی بـه نتیجـه رسـیده اسـت و 
بیـن  را  چـک  بسـته های  کـه  هواپیمایـی 
می کـرد،  جابه جـا  رسـیده گی کننده  مراکـز 
بـر زمیـن نشسـته بـود. بـا توجه بـه این که 
پرداخت هـا در مسـیر عبور گیر کـرده بود، 
برخـی بانک هـا دچـار کمبـود نقدینه گـی 
شـدند در حالـی کـه سـایرین شـاهد جمع 

شـدِن آن چـه داشـتند بودنـد. 

راجـر فرگوسـن، تنهـا عضـو هیـأت عامل 
در فـدرال رزرو آن روز، یـک بیانیه منتشـر 
می کـرد  گـوش زد  بانک هـا  بـه  کـه  کـرد 
کار  و  کسـب  انجـام  بـرای  رزرو  فـدرال 
بـاز اسـت. روز بعـد، بانک هـا 46 میلیـارد 
دالـر از فـدرال رزرو وام گرفتنـد. فـدرال 
به دسـت  کجـا  از  را  پـول  آن همـه  رزرو 
آورد؟ سـاده اسـت؛ پول هـا را چـاپ کرد. 
دقیق تـر این کـه، بـا وارد کردِن چنـد ضربه 
در  کلیـد،  صفحـه  روی  شـماره های  بـه 
رزرو،  فـدرال  نـزد  بانک هـا  حسـاب های 
خسـارت  وقتـی  شـدند.  ظاهـر  پول هـا 
جبـران شـد و بازارهـا بـه حالـت عـادی 
بازگشـت، بانک هـا شـروع بـه بازپرداخت 
وام هـا کـرده و پـول اضافـی ناپدیـد شـد. 
چـه َکَلـک ]ُحقـه[ تـر و تمیـزی، این طور 
کلـک  یـا  بـازی  یـک  ایـن  امـا  نیسـت؟ 
نـوع  همـان  ایـن  واقـع  در  نیسـت.  زدن 
کاری اسـت کـه فـدرال رزرو به خاطـرش 
ایجـاد شـده بـود؛ این کـه آخریـن مرجـع 
وام دهـی نظـام مالـی باشـد. بیشـتر زمان ها 
ایـن نقـش نادیـده گرفتـه می شـود. بحران 
حـدت  و  شـدت  بـا  را  نقـش  آن   200۸
انداخـت، چـون فـدرال  بـر سـر زبان هـا 
رزرو بـا وام دادن بـه بانک هـای تجـاری، 
شـرکت  یـک  سـرمایه گذاری،  بانک هـای 
بیمـه، صندوق هـای تعـاون بازار پـول، و... 
معجـزه اش را بـه کار انداخت تـا نهادهای 
مالـی را شـناور نگه دارد، جریـان اعتبار به 
اقتصـاد را حفـظ کـرده و بنابرایـن بنگاه ها 
بـه حفـظ  قـادر  را  کننـده گان  و مصـرف 

کند.  مخـارج 
وام  در  رزرو  فـدرال  بی همتـای  قـدرت 
دادن بـه ارادۀ خویـش، ایـن نهـاد را مدیـر 
زمـان  مالـی می سـازد. هـر  نظـام  بحـران 
آتـش  مالـی  نظـام  از  گوشـه یی  در  کـه 
شـعله ور می شـود، تلیفون هـا در ایسـتگاه 
نیویـارک  در  یـا  واشـنگتن  آتش نشـانی 
خیلـی زود بـه صـدا درمی آید که رؤسـای 
بزرگ تریـن  بـا  مرتـب  طـور  بـه  آن هـا 

رؤسـای  و  اسـتریت  وال  در  بازیگـران 
وزرای  و  خارجـی  مرکـزی  بانک هـای 

می کننـد.  صحبـت  دارایـی 
این کـه مدیـر بحـران باشـید، مسـتلزم وام 
دادن پـول نیسـت؛ بلکـه بـه این معناسـت 
کـه بانک هـا و سـرمایه گذاران خصوصی را 
مجبـور سـازید تـا پول های خویـش را وام 
دهنـد تـا جلـوی نکـول بدهـی شـرکت ها 
گرفتـه شـود. فـدرال رزرو این نقـش را به 
واسـطۀ جایگاهـی کـه در مرکـز بازارهـای 
جهانی داشـت و اعتبـار بـرای حرفه گرایی 

غیرحزبـی به دسـت آورد. 
رزرو  فـدرال  از  می گـذرد،  کـه  روز  هـر 
خواسـته می شـود این نقش را بیشـتر بازی 
کنـد. اگرچـه پـل واکـر بـا شکسـت دادِن 
حلقۀ تورم در 19۸2 طلیعۀ 25 سـال رشـد 
آرام را دارد، بـه بحران هـای پـی در پـی نیز 

اسـت.  انجامیده 
از  بسـیاری   ،19۸0 دهـۀ  ابتـدای  در  ـ 
آسـتانۀ  در  امریکایـی  بـزرگ  بانک هـای 
وام هـای  چـون  بودنـد،  ورشکسـته گی 
زیادی بـه امریکای التیـن داده بودند. واکر 
برنامـۀ تمدید کـردِن این وام هـا را طراحی 
کـرد تـا زمانـی کـه بانک هـا بـه حـد کافی 
پیـدا کننـد و آن هزینه هـا را در  سـامت 

نظـر بگیرنـد. 
ـ در 19۸۷ بود که بازار سـهام سـقوط کرد. 
فـدرال رزرو نرخ هـای بهـره را کاهـش داد 
و بـه بانک هـا پافشـاری کـرد کـه دالالن پا 

بـه رکاب وال اسـتریت را متوقف نکنند. 
ـ در 1994 مکزیـک اقـدام بـه کاهـش پزو 
کـرد و بـا کمـک وام هـای فـدرال رزرو و 
نکـول  از  توانسـت  امریـکا  خزانـه داری 

جلوگیـری کنـد. 
ـ در 199۷ وقتـی مکزیک در شـرف نکول 
بـود، ویلیـام مکدانـا رییـس فـدرال رزرو 
نیویـارک، بانک هـای امریکایـی را ترغیـب 
کـرد کـه وام هـای ایـن کشـور را تمدیـد 

 . کنند
طـرح  یـک  واسـطۀ  مکدانـا   ،199۸ در  ـ 
تامینـی  عظیـم  صنـدوق  بـرای  نجـات 

شـد.  بلندمـدت  سـرمایۀ  مدیریـت 

بیدار شدن از خواب غفلت 
مدیریـت  در  رزرو  فـدرال  مهارت هـای 
بحـران مثـل موفقیـت ظاهـری آن در مهار 
را  مـا  کار،  و  کسـب  چرخه هـای  کـردن 
کـه  بـود  کـرده  آسـوده خیالی  ایـن  دچـار 
خشـونت  بـا  و  ایمن تـر  مکانـی  اقتصـاد، 
کم تر شـده اسـت. نتیجـه این که هر کسـی 
کوچک تریـن  تـا  بانک هـا  بزرگ تریـن  از 
ایـن  بـر  را  فـرض  تأمینـی  صندوق هـای 
همیشـه  پـول  گرفتـِن  وام  کـه  گرفـت 
آسـان خواهـد بـود. چارلـز کیندلبرگـر از 
»شـیدایی،  کتـاب  در  بـازار  تاریخ نـگاران 
بـه  همیشـه  نوشـت:  سـقوط«  و  هـراس 
نظـر می رسـد کـه پـول مصـون از جنون و 

باشـد.  شـیدایی 

وقتی جهان نیاز 
به آتش نشان 

دارد

مـهاِر آتش فشـان
خـشم
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دکارت کـه از وی بـه عنـوان پـدر فلسـفۀ جدیـد 
نـام برده اند، از الگـوی ریاضیـات در تحلیل مفاهیِم 
فلسـفی بهره می جسـت و در پی یافتـِن مبنای متقن 
و خلل ناپذیـری بـود کـه بتوانـد پایـۀ آگاهـِی مـا 
قـرار گیـرد. او بـرای این منظـور، از بدیهیـات آغاز 
کـرد کـه بـا دو ویژه گـی وضـوح )Clear( و تمایـز 
)Distinct( شـناخته می شـد و نهایتـاً  بنـای فلسـفۀ  
جدیـدش را بـر سـتونِ  محکمـی اسـتوار سـاخت 
کـه بـه شـکاّکیت عصـر مونتنـی خاتمـه بخشـید. 
آن چـه امـا در ایـن گفتـار مـورد نظر اسـت، تحلیل 
زبان شـناختی، و در معنایـی محدودتـر، اسـمِی دو 
ویژه گـی »وضـوح« و »تمایـز« اسـت. نویسـنده بـر 
آن اسـت کـه تفکیـک میان وضـوح و تمایـز مبنای 
چندانـی نـدارد، بلکـه یکـی در طـول دیگـری معنا 
پدیده هـای  از  را  مـا  شـناخِت  آن چـه  می یابـد. 
جهـان و مفاهیـم شـکل می دهـد، تمایـزات اسـت. 
ویژه گـِی وضوح امر مسـتقّلی نیسـت، بلکـه برآینِد 
تمایزاتی سـت کـه میـان پدیده هـا به صـورِت عینـی 
وجـود دارد. »وضـوح« در غیـاب »تمایـز« وجـود 
نمی یابـد. بـا ایـن بیـان، وضـوح خصیصۀ مسـتقلی  
را  آن  بایسـتی  کـه  مفهومی سـت  بلکـه  نیسـت، 
برخاسـته از ویژه گـِی »تمایـز« به حسـاب آورد. این 
در حالی سـت کـه ویژه گـِی »تمایـز« به عنـوان یک 
امـر مسـتقل و غیروابسـته مطـرح اسـت؛ هرچنـد 
لزومـاً  میـزان وضاحـِت یـک پدیـده با میـزان تمایز 
فی الجملـه  دارد.  بسـته گی  پدیده هـا  سـایر  از  آن 
این کـه، تمایـز موجـِب وضاحـت اسـت و هرچـه 
مـرز میـان اشـیاء روشـن تر باشـد، صـورِت ذهنـی 

آن هـا نیـز واضح تـر خواهـد بـود.  
بـا این بیـان، هـر پدیده یـی در نـگاه ذات باورانه که 
در آن هـر چیـز مسـاوی با خـودش هسـت، دارای 
»ایـن  از  را  »آن«  کـه  یک رشـته ویژه گی هایی سـت 
دیگری« تمییز می بخشـد و همین امر مبنای تقسـیم 
پدیده هـا بـه مادی و مجـرد، ذهنمنـد و غیرذهنمند، 
انسـان و حیـوان، مـاده و شـعور و... قـرار می گیرد. 
انسـان  در برخـورد با اشـیاء دسـت به تقسـیم بندی 
می زنـد و موجـودات را بـه اعتبـاراِت مختلفـی بـه 
دسـته های کوچـک و کوچک تـر تقسـیم می کننـد. 

امیردیوانی آورده اسـت:
مـا هـم در علـم و هـم در زنده گـی روزمره، اشـیاء 
تعبیـر  بـه  می کنیـم؛  طبقه بنـدی  را  موجـودات  و 
مجموعه هایـی  در  را  موجـودات  و  اشـیاء  دیگـر، 
ایـن  کیفیـِت  می دهیـم.  قـرار  متعـدد  نام هـای  بـا 
اشـیای  دارد؛  همـراه  بـه  فراوانـی  آثـار  رده بنـدی 
خوردنـی و غیرخوردنی، اجسـامِ آسـمانی و زمینی، 
از  نمونه هایـی  درمان گـِر  و  بیمـاری زا  موجـوداِت 
ایـن رده بندی هـای رایـج در علـومِ مختلف اسـت .
ایـن رده بندی هـا تـا جایـی پیـش می رود کـه جهان 
و  می شـود  تقسـیم  خـود  ذّراِت  کوچک تریـن  بـه 
را  آن  کـه  ویژه گی هایـی  و  دارد  نامـی  طبقـه   هـر 
از چیزهـای مشـابه دیگـر متمایـز می سـازد. تمایـز 
میـان پدیده هـا اسـت که با عنصـِر زبـان درمی آمیزد 
و رده بنـدی  جهـان تـا کوچک تریـن ذراِت آن بـه 
پدیده هـا  این کـه،  همـه  از  مهم تـر  مـی رود.  پیـش 
بـا تمایزاتـی کـه دارنـد و تقسـیمی کـه بـر مبنـای 
آن تمایـزات صـورت می گیـرد، شـناخته می شـوند 
تقسـیم بندی یی   چنیـن  خـای  در  مـا  آگاهـی  و 

صـورت می پذیـرد کـه خصلـِت زبانـی دارد. 
قلمـرِو  سـراپای  در  طبقه بنـدی  بیـان،  ایـن  بـا 
بـا  پدیده هـا  و  جاری سـت  مـا  شـناخت های 
اتفـاق  زبـان  سـاحِت  در  کـه  تقسـیم بندی هایی 
می افتـد، امـکان شـناخت می یابند. اصوالً شـناختی 
فـارغ از تقسـیم، و تقسـیمی فـارغ از زبـان وجـود 
نـدارد و نام هـا ظرفی سـت کـه تمایـزات درونـی 
از  کـه  رشته یی سـت  و  می دهـد  نشـان  را  اشـیاء 
آگاهـی دروِن ما بـه واقعیّت های بیـرون از ما منتهی 
می شـود و قلمـرو ذهن و واقعیّـت را در خود جمع 
می کنـد. آدمـی از همان سـپیده دمِ هسـتی خودش با 
نام هـا آشـنایی یافتـه و اسـم  اشـیاء را از پـروردگارِ 
خـودش آموخته اسـت]بقره: 31[. این فراگیری تنها 
معطـوف بـه نام ها نبـود، بلکه بیان گـر راز و رموزی 
بـود کـه بـا عالـِم آفرینـش پیونـد دارد و آدمـی بـه 
واسـطۀ آن از مایـک امتیـاز می یابد. اقبـال ذیل آیۀ 

-30 33 سـورۀ بقـره چنیـن توضیـح می دهـد:
اشـارت ایـن آیـات آن اسـت کـه به بشـر اسـتعداد 
نامیـدن اشـیاء عطاء شـده اسـت، یعنـی می تواند از 
آن هـا ُصور عقلـی و مفهوم بسـازد، سـاختِن مفهوم 
و صـورِت عقلی از اشـیاء معنایی جز مسـّخر کردن 

آن هـا نـدارد. بنابرایـن خصوصیّـِت علم و شـناخِت 
بشـر از اشـیاء مفهومی و تصّوری اسـت و با سـاح 
همیـن شـناخت تصـّوری اسـت کـه بشـر بـه جنبۀ 

قابـل رویـِت حقیقـت ]مطلـق[ نایل می شـود . 
بـا ایـن بیـان، اقبـال تعلیـم اسـماء را همـان توانایی 
نامیدن اشـیاء می دانـد که با اصل تسـخیر پیوند پیدا 
می کنـد. توانایـی نامیـدن نیـز همان مفهوم سـازی از 
پدیده هاسـت کـه ذهـن بـا خّاقیّتی کـه دارد، به آن 
دسـت می زنـد. بـا این وصـف، آدمیـان با اسـتعدادِ 
مفهوم سـازی از اشـیاء کـه همـان توانایـی نامیـدن 
اشـیاء اسـت ]نجم: 23؛ اعـراف:۷1 و یوسـف: 40[ 
جهـان را در تسـخیر خویـش دارنـد و بـا ایـن نیرو 
جهـان واقعـی بیرونـی را به جهـان تصـّوری ذهنی 
و  حیوانـات  در  کـه  اسـتعدادی  می کننـد؛  تبدیـل 
فروتـر از آن هـا وجـود نـدارد. در همین جاسـت که 
اسـم ها بـا آگاهی و شـناخت رابطه می یابـد و فراتر 

از یـک مسـألۀ زبانـی محـض مطرح می شـود.
دارد،  به سـزایی  اهمیـِت  مـن  بـرای  کـه  مسـأله یی 
تمایـزات و آگاهی سـت. آگاهـی  نام هـا،  مناسـبِت 
جـزو  تمایـزات  درحالی کـه  درونی سـت،  امـری 
سـاختارِ جهان انـد. فاصلـه میـان آگاهـی درونـی یا 
ذهـن، و تمایزاتـی کـه جـزِو سـاختارِ جهان اسـت، 
فاصلـۀ بسیاری سـت. چگونه ذهـن می توانـد تمایز 
میـاِن پدیده هـا را دریابـد؟ و بـا چـه واسـطه هایی 
ذهـن بـه عالم مـاده فرود می آیـد و تمایـزاِت مادی 
اشـیاء را چونـان متعلـِق آگاهـی خـودش کشـف 
می کنـد؟ در چنیـن موقعیّتی سـت که نام هـا از ذهن 
بـه جهـان راه می برنـد و نسـبِت دوسـویه یی بـا آن 
دو )ذهـن و جهـان( می یابنـد. جنبـۀ معنایـی نام هـا 
بـا ذهـن قرابـت می یابـد و وجـودِ لفظـی آن هـا بـه 
واقعیّت هـای مـادی نزدیـک می شـود و مـرز میـان 
مـاده و معنـا در زبـان به حـّد اقل خودش می رسـد. 
چنان کـه در پیـش هـم تذکر دادیـم و تکـرار آن در 
این جـا نیـز ضـروری می نمایـد، »اسـم« ویژه گی یی 
دارد کـه در حـرف و فعل وجود ندارد. اسـم  دارای 
معنـای مستقلی سـت کـه حتـا فعـل - بـه لحـاظ 
نمی رسـد.  اسـم  پـای  بـه  معنایـی-   اسـتقالیِّت 
فعـل از حادثـه در زمـان سـخن می زنـد و حـرف 
جـز شـأنیت ربط دهنده گـی نـدارد. فعـل بـا حقایِق 
گذرنده یـی درگیـر اسـت کـه تحـِت سـقِف زمـان 
آن  در  ثبـات  نـام  بـه  عنصـری  و  می دهـد  روی 
دیـده نمی شـود؛ امـا اسـم این گونه نیسـت. اسـم از 
واقعیّت هایـی گـزارش می دهد که هسـتند و نسـبِت 

دوری بـا زمـان دارنـد. فعل علی االصول بـه یکی از 
زمان هـای گذشـته، حـال و یـا آینده تعلـق می گیرد 
و چـون بیان گـر حادثـه در زمـان اسـت، نمی توانـد 
بیـرون از زمـان ارزیابـی شـود؛ اما اسـم از حادثه ها 
خبـر  واقعیّت هایـی  از  بلکـه  نمی گویـد،  سـخن 
می دهـد کـه علی الظاهـر ثابـت بـه نظر می رسـند و 

فـارغ از زمـان نیـز قابـِل فهم انـد. 
اسـتقالیِّت  میـزاِن  از  زمـان  بـه  فعـل  وابسـته گی 
معنایـی آن می کاهـد و فهـِم آن را در گـرِو توجه به 
زمـان قـرار می دهـد؛ اما اسـم چنیـن وابسـته گی یی 
نـدارد و بیـرون از زمـان بودِن اسـم باعث می شـود 
تـا فـارغ از زمـان نیـز معنـادار باشـد و اسـتقالیِّت 
از  مـا  شـناخِت  کنـد.  حفـظ  را  خـودش  معنایـی 
خداونـد نیز باواسـطۀ اسم هایی سـت کـه از اوصاف 
الهـی حکایـت دارنـد و نام هـای خداوند بـا وصِف 
ازلـی  بـودن همـراه اسـت و بدایـِت زمانی نـدارد و 
نهایـِت زمانـی نیـز نخواهـد داشـت. ایـن نکتـه نیز 
و  زمان انـد  از  بیـرون  نام هـا  کـه  می دهـد  نشـان 

همچـون فعـل در زیـر سـقف زمـان قـرار ندارند.
فعـل کـه همـواره از مصدر گرفته می  شـود و مصدر 
نیـز یکـی از انـواع اسـم اسـت، در طـوِل اسـم معنا 
می یابـد و در نبـودِ اسـم فاقد معنا خواهـد بود. فعل 
در هـر صورتی - خواه الزمی باشـد، خـواه متعدی 
-  از اسـم خبـر می دهد و معنای آن در غیاِب اسـم 
معّلـق در فضـا خواهـد مانـد. مثـًا در جمله هـای 
»آفتـاب می درخشـد« و »احمـد محمـود را ُکشـت« 
فعـل   متعّدی سـت؛  دیگـری  و  الزمـی  یکـی  کـه 
اسـم های  بـه  معطـوف  »ُکشـت«  و  »می درخشـد« 
»آفتـاب« و »احمـد« اسـت و اوصافـی را بـه این دو 
اسـم می افزایـد. در جملـۀ اولـی وصِف درخشـیدن 
را بـه آفتـاب می افزایـد و در جملـه دوم، وصـِف 
کشـتن را بـه احمـد و کشته شـدن را بـه محمـود 

نسـبت می دهـد.
و  »احمـد«  »آفتـاب«،  اسـم ها  اگـر  بیـان،  ایـن  بـا 
دیگـر  برداریـم،  جملـه  دو  هـر  از  را  »محمـود« 
فعل هـای »می درخشـد« و »ُکشـت« یکـی بـه زمـان 
حـال و دیگری بـه گذشـته رابطه می گیـرد، معنایی 
نخواهـد داشـت. امـا اسـم های »آفتـاب«، »احمد« و 
»محمـود« در غیـاِب فعل های شـان نیـز معنادارنـد 
و بـا اسـتقالیّت معنایی یـی کـه دارنـد، بـه چیـزی 
جـز خودشـان وابسـته نیسـتند. اسـم بـا جنبه هـای 
ثابـِت هسـتی رابطـه می گیـرد و از حقایقـی ازلـی 
آن خبـر می دهـد، درحالی کـه متعّلـق فعـل همواره 

و  اسـت  متغیّـرات 
از »شـدِن« بی وقفـه گذشـته، حـال و یـا هـم آینـده 
پـرده برمـی دارد. بـا توجه بـه این که »بـودن« متعلِق 
»صیـرورت«  و  »شـدن«  و  اسـت  انسـان  شـناخِت 
شـناخت،  سـاده گی  و  به درسـتی  نمی تـوان  را 
نـدارد؛  ثابتـی  نمی شناسـد و جنبـۀ  توقفـی  چـون 
کارکـردِ  و  می یابنـد  بیشـتری  موضوعیّـِت  اسـم ها 
شـگفت آوری در تعییـن و تولیـِد آگاهـی مـا دارند. 
از جانـِب دیگـر، نام هـا بـا آفرینـش نیز پیونـد دارد 
و می تـوان بـه هم نسـبتی هایی میـان اسـمای الهی و 
جهـان قایـل شـد. آفرینِش جهـان با وصِف اسـمِی 
خالقیّـت خداونـد، نظم حاکـم بر جهان بـا اوصاف 
اسـمی یی چـون حکیـم بـودن، قـادر بـودن و علیم 
 بـودن و غیره مناسـبت دارد. از همین جاسـت که در 
جهان شناسـی دینـی، به ویـژه جهان شناسـی عرفانی 
از ربـِط اسـمای الهی و جهان سـخن گفته می شـود 
و مسـألۀ مظهریّـت و ُمظهریّـت بـه میـان می آیـد. 

سـخنانی از سـعید رحیمیان راه گشاسـت:
عالـم مجموعۀ اسـمای الهـی تحقق یافتـه به صورِت 
عینـی اسـت )تجلی و مجّای اسـمای الهی اسـت( 
و از ایـن جهـت هـر موجـودی داّل بـر ذاِت حـق 
اسـت. از آن جـا کـه ذاِت حـق جـز بـا وسـاطِت 
غیـب  مفاتیـِح  را  اسـماء  نمی یابـد،  اسـماء ظهـور 
یـا کلیدهـا و مخـازِن غیبـِی عالـم در قـوِس نـزول 
گفته انـد، همان طـور کـه ابـواب یـا راه هـای وصول 

بـه ُقـرِب الهـی در قـوِس صعودنـد . 
در عرفان اسـامی همه چیز مظهِر اسـمای الهی سـت 
و میـان اسـماء و جهـان ربـط ناگسسـتنی یی وجود 
دارد کـه از آن بـه »تعلـِق عـام« اسـمای الهـی تعبیر 
می شـود. در ایـن میـان، نسـبِت انسـان بـا اسـمای 
الهـی بـه گونـۀ دیگری سـت. انسـان نـه تنهـا مظهِر 
اسـمای الهـی، کـه ُمظهِر اسـمای الهی نیز هسـت و 
از تمـام موجـوداِت جهـان فقـط بـرای انسـان ایـن 
امـکان وجـود دارد کـه مظهـر کامل تریـن تجلیـات 
خداونـدی قرارگیـرد. ابن عربی به نقـل از رحیمیان 
از سـه نـوع تعلـِق انسـان با اسـماء به صـورِت زیر 

یـاد کرده اسـت:
 بـرای انسـان بـه عنـواِن مظهـر ویـژۀ اسـمای الهی 
سـه نـوع ارتباِط خـاص با هر اسـمی تعریف شـده 
اسـت کـه به ترتیب عبارت اسـت از: تعّلـق، تحقق، 

 . تخّلق
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ناجیه نوری   
تمامی اعضای کمیته گزینش تعهد کردند که بی طرفانه 
افراد  و  کرده  عمل  حکومت  دخالت  از  دور  به  و 
جدید  کمیشنران  عنوان  به  را  بی طرف  و  شایسته 

کمیسیون انتخاباتی به حکومت پیشنهاد کنند.
یک عضو کمیته گزینش به روزنامه ماندگار می گوید: 
اعضای این کمیته به هیچ گروه و جریانی کار نخواهند 

کرد و هدف شان معرفی افراد شایسته خواهد بود.
او مدعی است که تاکنون حدود 4۷0 درخواستی از 
گذشته وجود داشته و تا روز دوشنبه )12 میزان/مهر( 
تا  آنان رسیده و مطمیناً  به  نیز  دیگر  ۸0 درخواستی 
پایان هفته که آخرین مهلت ثبت نام است، این رقم 

افزایش خواهد یافت.
کمیته  نیستندکه  باورمند  نماینده گان  از  برخی  اما  و 
گزینش بتواند بی طرفانه و به دور از دخالت حکومت 
عمل کنند و افراد غیر حکومتی و شایسته را به عنوان 

کمیشنران به حکومت پیشنهاد کنند.
تازه گی  به  که  می شود  ابزار  درحالی  واکنش ها  این 
کمیتۀ گزینش با حضور یک نماینده  از نهادهای مدنی، 
رییس  زنان،  حقوق  مدافع  نهادهای  از  نماینده  یک 
هردو مجلس، رییس کمیسیون حقوق بشر و رییس 

دادستان کل تشکیل و به کارشان آغاز کردند.
کمیته گزینش، سال پار تشکیل شد؛ اما نسبت خاهای 
رییس جمهور  تقنینی  فرمان  نشدن  )تصویب  قانونی 
صاحیت های  و  وظایف  تشکیل  قانون  مورد  در 
نتوانست  از سوی مجلس(   انتخاباتی  کمیسیون های 

آغاز به کار کند.
کمیته گزینش، وظیفه دارد تا کمیشنران جدید را برای 
کمیسیون های انتخاباتی گزینش و به حکومت وحدت 

ملی پیشنهاد کند.
یوسف رشید عضو کمیته گزینش می گوید: ما امروز) 
دیروز( رسماً کار خود را آغاز کردیم و تاش ما این 
است که در روشنایی قانون، پروسه گزینش معیاری 

را انجام دهیم.
است  ممکن  گزینش  کمیته  اینکه  خصوص  در  او، 
به  وابسته  افراد  و  شده  همنوا  با حکومت  نحوی  به 
چنین  شک  بدون  گفت:  کند،  معرفی  را  حکومت 
کمیته  اعضای  تمامی  اما  دارد؛  وجود  نگرانی هایی 
گزینش تعهد کردند که بی طرفانه و به دور از دخالت 

حکومت عمل کنند.
یوسف رشید، به مردم وعده سپرد که افراد شایسته و 
بی طرف را معرفی کنند، صادقاته عمل کرده و اجازه 
داشته  دخالت  آنان  کار  در  حکومت  تا  داد  نخواهد 

باشد.
این عضو کمیته گزینش می گوید: اعضای این کمیته 
به هیچ گروه و جریانی کار نخواهد کرد و هدفشان 
معرفی افراد شایسته خواهد بود و از رسانه ها خواست 

تا با آنان همکار باشند. 
از  درخواستی   4۷0 حدود  تاکنون  رشید:  گفته  به 
گذاشته وجود داشته و تا روز دوشنبه ۸0 درخواستی 
دیگر نیز به ما رسیده و مطمیناً تا پایان هفته این رقم 

افزایش خواهد یافت.
او همچنان افزود: آغاز فرستادن درخواستی یا ثبت نام 
با ارایه مدارک و اسناد از اول همین هفته شروع و تا 
پایان هفته ) 15 میزان/ مهر( اخرین مهلت فرستادن 

درخواستی خواهد بود.
بااین حال، شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصاح 
کمیته  که  می کند  امیدواری  ابراز  انتخاباتی،  نظام 
گزینش بتواند افراد شایسته و غیر وابسته به حکومت 
را به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون های انتخاباتی 

به حکومت وحدت ملی پیشنهاد کند.
عاکفی تاکید کرد: اینکه این کمیته چگونه عمل خواهد 
کرد، بهتر است خوش بین باشیم و ابراز امیدواری کنیم 
که این کمیته بی طرفانه عمل کرده و افراد شایسته را 

معرفی کند.
وی همچنان تاکید کرد: بهتر است آغاز کار این کمیته 
امیدوار باشیم که این کمیته  را به فال نیک گرفته و 
قانون گرا عمل کرده و قانون را به دور از مداخات 

حکومت تطبیق کند.
به  نماینده گان  مجلس  عضو  اعتمادی  چمن شاه  اما 
که  کرد  خواهد  مشخص  زمان  که  است  باور  این 
و  کرده  قضاوت  بی  طرفانه  می توانند  گزینش  کمیته 
افراد بی طرف را به عنوان کمیشنران جدید کمیسیون  

انتخابات به حکومت معرفی کند یا خیر.
اعتماد تاکید دارد که ممکن است اعضای حکومتی، 
با گرایش ها و خواست های حکومت  کمیته گزینش 
عمل کنند و ما از این ناحیه سخت نگران هستیم؛ اما 
کنند  تاش  کمیته،  این  حکومتی های  غیر  امیدواریم 
لیست را ارایه کنند که بی طرف بوده و هدف شان به 

کرسی نشاندن حقیقت باشد.
به گفته این عضو مجلس: بدون شک هدف اعضای 
کمیته گزینش در قدم نخست، جلب رضایت حکومت 
خواهد بود و بعداً به افراد با ظرفیت و توانایی توجه 
که  است  حکومت  این  نهایت  در  اما  کرد؛  خواهند 
راه  انتخابات  به کمیسیون  که کی ها  تصمیم می گیرد 

پیدا کند

را گزینش خواهد  افرادی  او می گوید: حکومت هم 
کرد که افراد بی عیب، بی طرف، شایسته گان و نخبه گان 
نخواهند بود؛ بنابراین نباید به کمیشنران جدید دلبست 
و فکر کرد که کمیشنران جدی بهتر از کمیشنران فعلی 

باشند.
اعتمادی همچنان گفت: قطعاً اعضای جدید کمیسیون 
شد  خواهد  گزینش  مردم  همین  میان  از  انتخابات 
دارایی  احوال،  و  اوضاع  شرایط،  به  نظر  ما  مردم  و 
گرایش های اند که همیشه در کشور ما جاری و ساری 

بوده است.
وی در خصوص سهم 5/50 رهبران حکومت گفت: 
بدون شک در پروژه گزینش کمیشنران، مساله 50/50 
مطرح خواهد بود، بیشتر یا کمتر؛ اما امیدواریم که در 
انتخاب نماینده گان این مساله مطرح نباشد و تاکید به 

آمدن افراد شایسته به پارلمان باشد.
نماینده گان  از  متشکل  که  گزینش  کمیته  پار،  سال 
نماینده  برانتخابات،  ناظر  نهادهای  مدنی،  جامعه 
منظور گزینش  به  ملکی  نماینده خدمات  و  رسانه ها 
اعضای ارشد کمیسیون انتخابات، ایجاد گردیده بود، 
توسط رییس جمهور به همراه بسته پیشنهادی قوانین 
انتخابات به مجلس فرستاد شد و نماینده گان هم این 

بسته پیشنهادی را با اکثریت آرا کردند.
تقنینی  فرمان  رییس جمهور  فرمان  این  رد  از  پس 
دیگری را با آوردن تغییرات و حذف نماینده رسانه ها 
آماده و به مجلس نماینده گان جهت تصویب فرستاد 

که این فرمان نیز توسط نماینده گان مجلس رد شد.
و  وظایف  تشکیل،  خصوص  در  تقنینی  فرمان 
صاحیت های کمیسیون های انتخاباتی که زمینه را 
برای آغاز کار کمیته گزینش فراهم می کرد، برای دوبار 
از سوی مجلس نماینده گان با اکثریت آرا رد شد و اما 
اکنون و به تازه گی حکومت در زمان رخصتی پارلمان 
کمیته  آن  براساس  که  کرد  صادر  را  دیگری  فرمان 

گزنیش توانست کارش را آغاز کند.
به  منجر  که  سیاسی  توافقنامه  اصلی  نکات  از  یکی 
شد،  افغانستان  در  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 

اصاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی بود.
سال  در  خود  کار  به  آغاز  با  ملی  وحدت  حکومت 
مدیریت  در  را  تغییراتی  که  بود  شده  متعهد   ،1393
گسترده  تقلبات  زیرا  می آورد؛  انتخاباتی  نهادهای 
کمیسیون های  کمیشینران  توسط  یافته  سازمان  و 
انتخاباتی سبب جنجال های انتخاباتی شده و در نهایت 

افغانستان را تا لبه پرتگاه پیش برد. 
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جنرال دیوید پتریوس، فرمانده سابق نیروهای امریکایی در 
در  افغانستان  اوضاع  که  است  گفته  تازه گی  به  افغانستان 
جمهور  رییس  دلیل،  همین  به  و  است  شدن  وخیم  حال 
این  از  امریکایی  نیروهای  خروج  پان  باید  امریکا  بعدی 

کشور را لغو کند.
یک  در  دوشنبه  روز  که  امریکایی  بازنشسته  جنرال  این 
انستیتوت تحقیقاتی در واشنگتن صحبت می کرد، گفت: »ما 
باید دیگر خودمان را درگیر بازنگری های ساالنه نکنیم که 
کاهش  را  در کجا حضورمان  و  داریم  قرار  در کجا  ببینیم 
دهیم. ما از سرمایه هایی که در آنجا داریم باید به هراندازه 
که می توانیم به صورت موثر برای حمایت از نیروهای افغان 

استفاده کنیم«.
اوباما،  اداره  که  است  کرده  ادعا  همچنان  پتریوس  جنرال 
تا  نداده  اجازه  افغانستان  امریکایی در  نیروهای  فرمانده  به 

دستور عملیات های هوایی بر ضد طالبان را صادر کند.
این اظهارات فرمانده سابق نیروهای امریکایی در افغانستان، 
در حالی صورت می گیرد که طالبان شب گذشته با حمات 
به  را  این شهر  کنترول  کندز،  از چهار طرف شهر  سنگین 

دست گرفته اند.
شهر  بر  طالبان  دیشب  جریان حمله  در  که  است  گفته  او 
کندز، به نیروهای امریکایی تنها اجازه مشوره داده شده بود.
دوامدار  خواستار حضور  حالی  در  پتریوس  دیوید  جنرال 
اساس  بر  که  است  شده  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
تصمیم تازه اداره اوباما، تا پایان 201۷، ۸400 نیرو در این 

کشور حفظ خواهد شد.
نیروها در  از  این شمار  یا نگهداشتن  برای خروج  تصمیم 
افغانستان به عهده رییس جمهور بعدی امریکا گذاشته شده 

است.

کمیتة گزینش:

"به هیچ گروه و جریانی کار نخواهیم کرد"
جنرال پتریوس:

 نیروهای امریکایی باید 
در افغانستان بمانند

ابوبکر صدیق
بــا عقب نشــینی از بخش هــای کنــدز،  طالبــان 
اماکــن عامــه و تأسیســات دولتــی را آتــش زده  انــد.
ــروز  ــه دی ــد ک ــدگار گفته ان ــۀ مان ــه روزنام ــع ب مناب
ــۀ  ــان در چهارگوش ــد طالب ــختی برض ــات س عملی
ــر فشــار  ــان زی ــان داشــت و طالب شــهر کنــدز جری

ــرار داشــتند. ق
ــه  ــدن ب ــا واردش ــان ب ــع، طالب ــن مناب ــۀ ای ــه گفت ب
شــهر کنــدز، در خانه هــای غیرنظامیــان ســنگر 
ــد و ایــن مســأله عملیــات برضــد آن هــا را  گرفته ان

ــت. ــاخته اس ــوار س دش
ــا از  ــه کامندوه ــد ک ــان گفته ان ــع همچن ــن مناب ای
کابــل بــه ایــن والیــت رســیده اند و بــه زودی 

ــد. ــد ش ــه خواه ــدز تصفی کن
و  بــرق  استیشــن های  طالبــان  می شــود  گفتــه 
برخــی دیگــر از نهادهــای عامــه را بــه آتــش 

ند. کشــیده ا
در همیــن حــال، مســووالن در وزارت داخلــه 
ــوم  ــوزه اول، دوم و س ــق ح ــه مناط ــد ک می گوین
والیــت کنــدز بــه صــورت کامــل از وجــود طالبــان 
پاکســازی شــده و بــه گــروه طالبــان تلفــات 

ســنگینی وارد شــده  اســت.
صدیــق صدیقــی، ســخنگوی وزارت داخلــه در 
یــک نشســت خبــری مشــترک بــا ســخنگوی 
وزارت دفــاع گفــت کــه نیروهــای کمانــدوی 
ارتــش، نیروهــای ویــژه پولیــس و امنیــت ملــی در 
شــهر کنــدز حضــور دارنــد و در عملیات پاکســازی 

ــتند. ــهیم هس ــهر س ش
آقــای صدیقــی تصریــح کــرد کــه نیروهــای امنیتــی 
تــاش می کننــد تــا در عملیــات بــه غیــر نظامیــان 
ــا  ــات ب ــور عملی ــن منظ ــه ای ــیب وارد نشــود ب آس

دقــت بــه پیــش مــی رود.
وزارت  ســخنگوی  وزیــری  دولــت  هم چنــان، 
ــگ  ــت: در جن ــت گف ــن نشس ــی در ای ــاع مل دف
کنــدز دشــمن از توطیــه اســتفاده کــرده ایــن جنــگ 
ــت  ــی و دهش ــا بی نظم ــد ت ــی می کن را بزرگ نمای

ــد.  ــاد  کن ــردم ایج ــان م را در می
ــد  ــگ در چن ــه جن ــان این ک ــا بی ــری ب ــای وزی آق
ــد  ــت: در هلمن ــان دارد، گف ــان جری ــت همزم والی
جنــگ در برابــر دهشــت افگنــان جریــان دارد 
ــرده   ــقوط ک ــاوه س ــوالی ن ــه ولس ــی ک و گفته های

ــت.  ــط اس ــًا غل ــت کام اس
او گفــت: در مرکــز ولســوالی نــاوه نیروهــای 
ــه در  ــرد ک ــا ک ــا او ادع ــد؛ ام ــی حضــور دارن امنیت
ــت و  ــل اس ــه دخی ــتخبارات منطق ــگ اس ــن جن ای
ــد  ــات می دهن ــاح و مهم ــت افگنان س ــرای دهش ب
ــد. ــش می کنن ــمن پخ ــع دش ــه نف ــایعات را ب و ش
بــه گفتــه آقــای وزیــری، ایــن مســوولیت مــا اســت 

کــه در برابــر توطیه هــای دشــمن ایســاده گی کنیــم.
ســخنگوی وزارت دفــاع بیــان کــرد کــه در والیــت 
ارزگان نیروهــای امنیتــی کمــر بند هــای امنیتــی 
ایجــاد کــرده و آمــاده عملیــات پاکســازی هســتند. 
ــاولی  ــاده ش ــد در حــال حاضــر مســیر ج ــر چن ه
ــی  ــی ط ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــته اس ــوت بس ک

ــرد. ــد ک ــاز خواهن ــات آن راه را ب عملی
ــی  ــای هوای ــرد: نیروه ــح ک ــری تصری ــای وزی آق
ــدز  ــی کن ــدان هوای ــال حاضــر در می کشــور در ح
و مزارشــریف بــا تمــام تجهــزات عملیــات خــود را 

ــد. ــام می دهن ــدز انج در کن
ــد  ــدز می گوی ــهروند کن ــک ش ــال، ی ــن ح در همی
کــه مــردم از شــهر در حــال فــرار هســتند و بــه غیر 

نظامیــان تلفــات زیــادی وارد شــده  اســت.
او مدعــی اســت کــه مــردم امیــد خــود را بــه دولت 
از دســت داده و اکنــون در کوچــه بــه کوچــۀ شــهر 

کنــدز درگیــری ادامــه دارد.
ــری،  ــوظ اهلل اکب ــه محف ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ســخنگوی پولیــس محلــی شــمال  گفتــه اســت  که 
در عملیــات مشــترک نیروهــای امنیتــی کــه توســط 
ــی حمایــت می شــوند، بیــش از 40  نیروهــای هوای

ــهر  ــف ش ــق مختل ــت در مناط ــان دول ــن مخالف ت
ــده اند. ــته ش ــدز کش کن

آقــای اکبــری تاکیــد کــرده کــه شــهر کنــدز کامــًا 
ــی اســت و دهشــت  ــرل نیروهــای امنیت تحــت کنت
افگنــان در بعضــی نقــاط  دور شــهر در منــازل 
مســکونی و ســاختمان های چنــد طبقــه ســنگر 
گرفته انــد کــه تحــت محاصــره کماندوهــای ارتــش 

هســتند.
ــان در  ــاد 40 طالب ــه اجس ــه ک ــری گفت ــای اکب آق
منطقــه باقــی مانــده و امــکان دارد کــه شــمار 

ــد. ــش یاب ــان افزای ــات آن تلف
درگیری در بغالن

ــایگی  ــان در همس ــت بغ ــی در والی ــع محل مناب
ــات  ــه در عملی ــد ک ــام کرده ان ــدز اع ــت کن والی
مشــترک نیروهــای امنیتــی 15 تــن از دهشــت 
افگنــان در ولســوالی بغــان مرکــزی و کشــته و 25 

ــده اند. ــی ش ــر زخم ــر دیگ نف
دفتــر مطبوعاتــی فرماندهــی عمومــی زون ۸0۸ 
اســپین زر پولیــس اعــام کــرده کــه در گیــری میــان 
ــان دهشــت افگــن افگــن  ــی و طالب نیروهــای امنیت
ــهر  ــفیدخان ش ــزی و س ــان مرک ــوالی بغ در ولس

ــه دارد. ــت، ادام ــن والی ــز ای ــری، مرک پلخم
ــز در  ــک نی ــام ازب ــه اس ــه ک ــان گفت ــس بغ پولی

ــت. ــان اس ــروه طالب ــدگان گ ــته ش ــان کش می
براســاس گفتــه منابــع محلــی اســام ازبک مســوول 
اطاعــات محلــی گــروه طالبــان در ولســوالی بغان 

مرکــزی بوده اســت.

طالبان با عقب نشی از بخش های شهر کندز
تأسیسات عامة را آتش زدند
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ــه  ــل ب ــرد: ســازمان مل ــی اعــام ک ــه در اظهارات ــور ترکی رییس جمه
ــد،  ــاذ می کن ــه اتخ ــی ک ــه اش و تصمیمات ــاختار غیرمنصفان ــل س دلی

ــاری بــر دوش جامعــۀ بشــریت تبدیــل شــده اســت. ــه ب ب
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه، در ســخنانی در یــک 
کنفرانــس علمــی بــا انتقــاد از ســاختار ســازمان ملــل گفــت: شــورای 
امنیــت بــرای تصمیــم اجــرای حقــوق بشــر و حــذف بی عدالتی هــا 
اســت، امــا امــروز ایــن شــورا در انجــام وظایــف خــود نــاکام مانــده 
اســت. در میــان اعضــای دایــم شــورای امنیــت، یک کشــور مســلمان 

ــت. عضو نیس
اردوغــان بــا انتقــاد شــدید از عملکــرد امریکا دربــارۀ اســترداد فتح اهلل 
گولــن، روحانــی در تبعیــد و مخالــف دولــت ترکیــه کــه بــه طراحــی 
کودتــای اخیــر متهــم شــده، گفــت: گولــن، در یــک عمارتــی لوکــس 
بــا مســاحتی بســیار بــه مــدت 1۷ ســال زنده گــی کــرده اســت. اگــر 
امریــکا از مــا درخواســت اســترداد یــک تروریســت را می کــرد، مــا 
بــه آن توجــه می کردیــم، امــا اکنــون چنیــن رویکــردی را از ســوی 

مقامــات امریکایــی مشــاهده نمی کنیــم.
رییس جمهــور ترکیــه در بخــش دیگــری از اظهاراتــش اضافــه کــرد: 
ــرا  ــد پهپادهــای ســاخت خــودش اســت، زی ــال تولی ــه دنب ــه ب ترکی
امریــکا و اســرائیل در ایــن بــاره مانع تراشــی می کننــد. زمانــی 
ــرۀ  ــم، کنگ ــاد می کنی ــروش پهپ ــت ف ــنگتن درخواس ــا از واش ــه م ک
ــکا  ــا شــریک اســتراتژیک امری ــد، مگــر م ــکا مانع تراشــی می کن امری

نیســتیم؟.
ــا  ــد، ام ــاد از اســرائیل خری ــه 10 پهپ ــه تازه گــی ترکی ــه داد: ب او ادام
ــن مســایل  ــا مشــکاتی مواجــه شــد. ای ــا ب ــر آن ه ــگام تعمی ــه هن ب
ترکیــه را بــه ســمت تولیــد پهپادهــای بــدون سرنشــین خــود ســوق 

می دهــد.
ــردن  ــرا نک ــل اج ــه دلی ــا ب ــۀ اروپ ــاد از اتحادی ــا انتق ــه ب او در ادام
ــوریه  ــان س ــه پناهجوی ــتانه ب ــک بشردوس ــارۀ کم ــش درب وعده های
ــورو  ــارد ی ــا 3 میلی ــۀ اروپ ــود اتحادی ــرار ب ــت: ق ــه، گف ــم ترکی مقی

ــت. ــده اس ــت ش ــورو دریاف ــون ی ــا 1۷9 میلی ــا تنه ــد، ام بده
اردوغــان اضافــه کــرد: اگرچــه مســألۀ پناهجویــان در آخرین نشســت 
ــا  ــد، ام ــرح ش ــورک مط ــل در نیوی ــازمان مل ــی س ــع عموم مجم
هیچ کــس اروپایی هــا را در ایــن بــاره مــورد بازخواســت قــرار نــداد. 
ترکیــه در حــال حاضــر بــه وظایــف خــود عمــل می کنــد، بــدون در 
نظــر گرفتــن ایــن مســأله کــه اتحادیــۀ اروپــا بــه وعده هایــش عمــل 

خواهــد کــرد یــا نــه.

ــن  ــه قوانی ــی ب ــه "بی توجه ــرد ک ــد ک ــل تأکی ــازمان مل ــر ُکل س دبی
ــزرگ را در ســوریه به وجــود  ــار و ب ــی زیان ب حقــوق بشــر" فاجعه ی
آورد و اکنــون بایــد همــه گان بــا ایــن واقعیــت هولنــاک مقابلــه کننــد.
ــای  ــۀ فعالیت ه ــل در افتتاحی ــازمان مل ــر ُکل س ــون، دبی ــان کی م ب
کمیتــۀ اجرایــی کمیســاریای امــور پناهنــده گان در ژنــو گفــت: 
ــر  ــایل در سرتاس ــن مس ــی از فاجعه بارتری ــوریه یک ــاع در س اوض
ــه  ــنده تر علی ــاح های کش ــا از س ــی طرف ه ــت و برخ ــان اس جه
اهــداف غیرنظامــی اســتفاده می کننــد؛ اقدامــی کــه "جنایــت جنگــی 

ــد. ــاب می آی ــه حس ــدی" ب عم
ــودکان  ــده و ک ــه ش ــده گرفت ــا نادی ــو باره ــای ژن ــت: توافق ه او گف

ــد. ــرار گرفته ان ــدف ق ــتان ها ه ــان در بیمارس ــی و کارکان زخم
ــاک  ــت هولن ــن واقعی ــا ای ــت ب ــه گان خواس ــون از هم ــان کی م ب

ــد. ــه کنن مقابل
ــی  ــوریه، فاجعه ی ــانی در س ــن انس ــه قوانی ــی ب ــت: بی توجه او گف
زیان بــار و بزرگــی را در ایــن کشــور بــه وجــود آورد. بیانیــۀ 
اخیــر نیویــورک کــه کشــورها براســاس آن بــه حمایــت از آواره گان 
ســوری و همبســته گی بــا آن هــا متعهــد شــدند و پایبندی شــان 
ــد  ــد، می توان ــام کردن ــر اع ــوق بش ــه حق ــل ب ــرام کام ــه احت را ب
در زنده گــی پناهجویــان یــک تغییــر واقعــی ایجــاد کنــد، امــا 
ــرای آن در  ــل از اج ــور قب ــن کش ــدی ای ــۀ پایبن ــم از نتیج نمی توانی

ــیم. ــحال باش ــت خوش واقعی
بــان کی مــون گفــت: تعــداد آواره گان در جهــان بســیار زیــاد 
ــه  ــت، بلک ــام نیس ــدد و ارق ــران ع ــی بح ــران فعل ــا بح ــت، ام اس
بحــران همبســته گی اســت. اگــر ارادۀ واقعــی باشــد، مشــکل حــل 
ــر  ــان کمت ــداد آواره گان در جه ــش تع می شــود. حــدود 10 ســال پی
از نصــف تعــداد آواره گان کنونــی بــود کــه تعدادشــان بــه 65 میلیــون 
ــم  ــیار وخی ــر بس ــال اخی ــران آواره گان در دو س ــد. بح ــن می رس ت

شــده اســت.

براسـاس گزارش هـا از اردوی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان، شـماری 
از بازیکنـان و اعضـای کادر فنـی بـه مشـکل دریافـت ویزای رسـمی 

کشـور مالـزی بـرای دیـدار دوسـتانه بـا افغانسـتان مواجه شـده اند.
بازیکنـان تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان مقیـم در کشـورهای مختلـف 
اروپـا نیـز بـه دلیـل داشـتن گذرنامـۀ اروپایـی نیـازی بـرای داشـتن 
ویـزای مالـزی ندارنـد و این مشـکل بـرای بازیکنان داخلـی تیم ملی 

فوتبـال افغانسـتان پیـش آمده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت کـه پیتـر شـگرت، سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال 
از  فیس بوکـش،  در صفحـۀ  پیامـی  و  انتشـار عکـس  بـا  افغانسـتان 
مشـکات نداشـتن ویـزای بازیکنـان تیـم ملـی یادآور شـده اسـت و 
اظهـار امیـدواری کـرده تـا تمامـی بازیکنانـش را در اردوی مالزی در 

اختیـار داشـته باشـد.
تیـم ملـی فوتبـال کشـور در صفحـۀ فیس بوکـش چنیـن  سـرمربی 
نگاشـته اسـت: سـام افغانسـتان! معمـوالً وقتـی بـا تیـم ملـی فوتبال 
افغانسـتان بـرای انجـام بازی هـای رسـمی و یا دوسـتانه به مسـافرت 
می رویـم، بازیکنـان، اعضـای کادر فنـی و مربیـان را به صـورت کامل 

در اختیـار داریـم و همـه بـا هـم مسـافرت می کنیـم.
آقـای شـگرت در ادامـه گفته اسـت: این بار مـا مجدداً مشـکات ویزا 
داریـم، چـرا کـه دولـت مالـزی بـرای خیلـی از بازیکنـان و اعضـای 
کادر فنی مـان تاکنـون ویـزا صـادر نکرده اسـت، اما من بـاور دارم که 
فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان می توانـد به این مشـکات پایـان دهد.

ایـن  در  اسـت:  آوده  هم چنـان  یاداشـتش  ایـن  در  شـگرت  آقـای 
خصـوص من از علـی آقازاده، دبیر ُکل فدراسـیون فوتبـال و مصطفی 
مهرزاد، سرپرسـت تیم ملی اظهار تشـکر و سـتایش می کنـم. امیدوارم 
تمامـی بازیکنـان تیم مـان را در مالـزی با خود داشـته باشـیم. من باور 
دارم کـه تمـام بازیکنـان تیم ملی فوتبال افغانسـتان، انگیـزۀ الزم برای 

خوشـحال کردن مـردم افغانسـتان در سراسـر جهـان را دارند.
احتـرام زیـادی بـرای تمـام مـردم افغانسـتان قایـل هسـتم. مراقـب 

باشـید. خودتـان 

اعضــای تیــم فوتبــال »د میونــد اتــان«، پــس از کســب مقــام نایــب 
قهرمانــی در فصــل پنجــم رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبــال افغانســتان، 
ــرار  ــار ق ــی قنده ــزی، وال ــون عزی ــمی همای ــتقبال رس ــورد اس م

ــد. گرفتن
ــرب در  ــوب غ ــوزۀ جن ــدۀ ح ــان نماین ــد ات ــال د میون ــم فوتب تی
ــال افغانســتان اســت کــه موفــق شــد در  ــی فوتب رقابت هــای قهرمان
فصــل پنجــم ایــن رقابت هــا بــه فینــال ایــن رقابت هــا صعــود کنــد.

»د میونــد اتــان« کــه ســال گذشــته نیــز بــا صعــود بــه جمــع 4 تیــم 
ــود، در  ــه ب ــام ســومی مســابقات دســت یافت ــه مق ــر رقابت هــا ب برت
ــی شکســت  ــا قبول فصــل پنجــم رقابت هــا در دیــداری نزدیــک و ب
مقابــل »شــاهین آســمایی« بــا نتیجــۀ 2 بــر 1 مقــام تایــب قهرمانــی 

را کســب کــرد.
همایــون عزیــزی، والــی قندهــار نیــز در دفتــرش کارش بــا اعضــای 
ــان را نیــز مــورد اســتقبال و  ــد اتــان دیــدار کــرده و آن تیــم د میون

تشــویق قــرار داده اســت.

اردوغان:

سازمان ملل باری بر دوش 
بشریت است

بان کی مون:

غیرنظامیان سوریه هدف جرایم 
جنگی »عامدانه« هستند

پیتر شگرت:

حکومت افغانستان مشکل 
ویزای تیم ملی را برطرف کند

استقبال والی قندهار از تیم
 د میوند اتالن

عبدالمنان دهزاد

خانه از پای بست ویران است
گام نخست: حامدکرزی ساالر تقلب و ترور به صورت 
این  توسط  افغانستان  دوبارۀ  اشغال  و  طالبان  از  روشن 
دانست. کرزی  برحق  را  آنان  مبارزۀ  و  دفاع کرد  تروریستی  گروهک 
پیش از این از نشانی سلطنتش در پشِت سِر آنان قرار داشته و از آنان 
دلجوی می کرد؛ اما پرده از روی نیت اصلی کرزی وقتی برداشته شد که 

او میدان را خالی دید و رقیبان جیب اندیش اش را حل شده پنداشت.
طالبان  برابر  در  روزگاری  که  آنانی  به ویژه  افغانستان،  مردم  دوم:  گام 
کرزی  بنیادافگن  و  خطرناک  سخنان  به  مخالفت  در  بودند،  رزمیده 

برخواسته و این سیاست گِر ُهذیان سرا و طالب پرور را نفرین کردند.
طالبان  ضد  اصطاح  به  چهرۀ  یگانه  تا  کرد  تاش  کرزی  سوم:  گام 
در میان قوم پشتون را بفهماند که بحِث ما و شما جنگ با طالب نه؛ 
بل جنگ با مردم شمال و به ویژه »جناح مقاومت« است. چون طالبان 

بچه های اصیل افغان اند. بنابر این، راهِ خویش را گم نکن!
گام چهارم: این جنرال ضد طالب به یک باره گی نه تنها از طالبان دفاع 
این  اقوام  بقیه  بلکه  خواند؛  شهید  و  واقعی  مجاهدین  را  آنان  و  کرد 
کشور را تهدید به اخراج از افغانستان کرد. رفتاری که تعجب همه گان 

را برانکیخت.
گام پنجم: طالبان دوباره به فکر اشغال کندز افتادند و باالی مردم مظلوم 
افزودند.  شهر  این  در  امنیتی  نگرانی های  به  و  کردند  این شهر حمله 
این حمله در زمانی بسیار حساس صورت می گیرد؛ چون از یک طرف 
برنامۀ انتقال کوچی ها و پاکستانی ها به شمال کابل روی دست گرفته 
شده است)برنامۀ که طرح آن در زمان طالبان ریخته شده بود( و از طرف 
دیگر، جنگ کنونی افغانستان به شدت رنگ و بوی قومی گرفته است. 
به ویژه گروه طالبان به نام و آدرس یک قوم می رزمند و از این طرف هم 

به قوت حمایت می شوند.
واقعی  روی چهرۀ  از  پرده  و  داد  هم  این ها دست به دست  گام ششم: 
این که  به جای  اتمر(  شورا)حنیف  این  رییس  برداشت.  امنیت  شورای 
سخنان طالب پرورانۀ حامدکرزی و دامن زدن به تعصب و تبعیض قومی 
از سوی فرماندۀ قندهار)رازق( را نافی منافع ملی کشور بداند و آن را 
تقبح کند؛ برعکس این شورا به دفاع از روی دیگری طالبان برخواست 
طالبانی اش  نگاه  دلیل  به  را  او  که  کرد و کسانی  از کرزی حمایت  و 

سرزنش کرده بودند، ُهشتار داد و آنان را متهم به خارجی گرایی کرد.
و...

کشور  این  آیندۀ  به  می شود  چه گونه  شرایطی  چنین  در  پس  پ.ن: 
امیدوار بود؟

یعقوب یسنا

معلمی شغل و وظیفه است، طوری که نانوایی، چوپانی 
و... شغل و وظیفه است؛ طبعًا هر شغل و وظیفه توانایی، 

مهارت و هنر ویژۀ خود را می طلبد.
این  می گیرد.  و  گرفته  غلو صورت  و  اغراق  معلمی،  توصیف  در  اما 

اغراق و غلو، حداقل دو آسیب به این شغل وارد کرده است:
یک، با اغراق و غلوهای که از کار معلمی صورت می گیرد، معلمی را 
به عنوان کار مقدس و... جلوه می دهد، نیازهای زنده گی معلم فراموش 
آن  و  است  این  معلم  که  اغراق ها و غلوها  این همه  به جای  می شود؛ 
است... بهتر است به معلمی به عنوان یک شغل نگاه شود که معلم این 
شغل را برای تهیۀ نیازمندی های خانواده اش انجام می دهد. بنابر این، به 
معلم معاش قابل ماحظه داده شود و در برابر از معلم کار کشیده شود.

دو، این غلوها و اغراق ها در توصیف معلم سبب می شود تا معلم نیز 
بدتر  و  کند؛  پیدا  و...  قدسی  نگاه  به خود  و  دچار خودشیفته گی شود 
این که، این احساس خودشیفته گی سبب می شود، معلم دچار این خیال 
شود که او موجود خاص است و همین خاص بودن اش برای معلمی 

کافی است، دیگر از فراگیری علم و دانش بی نیاز است.
می شود  نام اش  می شود،  معلم  دانشگاه  در  افغانستان  در  که  فردی 
»استاد!«. این استاد بزرگوار در گام نخست می گوید که بین واژۀ معلم و 
استاد فرق است. معلم به معلم مکتب می گوید و استاد به استاد دانشگاه. 
اگر کسی به جناب استاد! معلم بگوید، خیلی به استاد! بد می خورد و 
می گوید این بی ادب را ببین که هنوز بین معلم و استاد فرق گذاشته 

نمی تواند!
همین که شخص در دانشگاه استاد شد، بنابه اغراق و غلوهایی که در 
بارۀ مقام استادی فراتر از شغل و وظیفه وجود دارد، این شخص دچار 
کنار می گذارد؛  را  مطالعه  کتاب و  هویت شخصیتی کاذب می شود و 
فراگیری  و  مطالعه  از  استاد  که  است  این  برایش  استادی  معنای  زیرا 
بی نیاز است؛ مطالعه و فراگیری، کار دانشجو و محصل است. این گونه 
زنند...  علمی  سرقت  به  دست  می دهند،  سیمینار  که  موقعی  استادان 

تحقیق های شان نیز کپی و... است!
باید به این توجه کرد که مشکل کجاست؛ شاید مشکل این است که 
مرجع های حکومتی و نهادهای آموزشی و دانشگاهی، آموزش، علم، 
دانش و تحقیق را جدی نمی گیرند و از جانب دیگر، دولت نیز معلمی 
را یک شغل جدی نمی گیرد که برای معلم حداقل معاشی را در نظر 
بگیرد که نیازمندی زنده گی معلم را رفع کند؛ بنابر این، معلم روز خود 
را تیر می کند و دولت هم به همین بسنده می کند که فقط نهادهای به 

نام مکتب و دانشگاه باشد!
تأکید نوشت به ما معلم ها: معلمی، یعنی حداقل یک قدم از دانشجو در 

جست وجوی علم و دانش جلوتر باید  بود!

فیـسبـوک نـــامــه
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حادثـه  ای کـه بـه تاریـخ نهـم میـزان در تاالر 
لویـه جرگـه اتفاق افتـاد، همچنان که در همان 
اسـامی  رئیـس جمعیـت  از سـوی  جلسـه 
افغانسـتان و رئیـس اجرایی ایـن حزب تقبیح 
شـد، از نظـر مـا نکوهیـده اسـت و در شـأن 
جمعیـت اسـامی افغانسـتان نبوده و نیسـت. 
مبـارزه اش  نیم قـرن  در  اسـامی  جمعیـت 
بـرای تأمیـن ارزش هـای اسـامی و ملـی در 
افغانسـتان، بـه تسـامح و بردبـاری معـروف 
بـوده و گذشـت، بخشـش و نـگاه فراقومی و 
مذهبـی مـا بـه همگان، بـه ویژه به کسـانی که 
همیشـه در برابـر منافـع مـردم افغانسـتان و 
ارزش هـای دینـی و ملـی ایـن سـرزمین قرار 

داشـتند، آشـکار و معلوم اسـت.
پـس از این کـه اخیـراً جنـاب حامـد کـرزی 
در  افغانسـتان،  پیشـین  جمهـور  رئیـس 
مـورد  در  را  شـان  موقـف  مصاحبـه  ای 
طالبـان بیـان کردنـد، موجـي از اعتراض هـا 
میـان  در  موضعگیـري  ایـن  از  نگراني هـا  و 
جامعـه شـکل گرفـت و انعکاس گسـترده یي 
نیـز  اجتماعـی  شـبکه های  و  رسـانه ها  در 

داشـت.
بـه همیـن دلیـل جمعیت اسـامی افغانسـتان 
بـا درک حساسـیت هاي ایجـاد شـده در میان 
دعـوت  پیشـین  جمهـور  رئیـس  از  مـردم، 
پنجمیـن  همایـش  در  تـا  نیـاورد  عمـل  بـه 
سالگشـت شـهادت رهبـر جهـاد و مقاومـت 
-کـه بیشـتر از پنـج هـزار نفـر در آن حضور 
بـه هـم رسـاند- اشـتراک کنـد. در آجنـدای 
تهیه شـده از سـوی کمیسـیون برگـزاری ایـن 

سـرور  جنـاب  آن  رأس  در  -کـه  همایـش 
دانـش معاون محترم ریاسـت جمهـوری قرار 
داشـتند- نیـز نـام ایشـان نبـود؛ امـا جنـاب 
حامـد کـرزی خـود لطـف کردند و تشـریف 
آوردنـد و تقاضـای ایـراد سـخنرانی کردنـد 
کـه متأسـفانه باعث شـد چند تن از اشـتراک 
کننـدگان همایـش، علیه ایشـان شـعار دهند.
ایـن  اول،  دقایـق  همـان  در  خوش بختانـه 
مشـکل مدیریـت شـد و همایش بـه صورت 
عـادی و بـا حضـور آقـای کـرزی بـه پایـان 
رسـید؛ امـا در روزهـای پـس از ایـن حادثه، 
واکنش هـای تفرقه افگنانه  ای از سـوی برخي 
حلقـات معلـوم الحال بـه راه انداخته شـد که 

متأسـفانه در مسـیر وحـدت ملـی نبود.
دفتـر مشـاور امنیت ملی بعد از گذشـت سـه 
ولسـوالی  حالی کـه  در  حادثـه،  ایـن  از  روز 
نـاوه بـه دسـت دشـمنان افغانسـتان سـقوط 
آسـتانه-  در  کنـدز  والیـت  مرکـز  و  کـرده 
داشـت،  قـرار  دشـمن  دسـت  بـه  سـقوط 
اعامیـه - شـدیداللحنی نشـر کـرد کـه در آن 
حادثـه 9میزان بـه حلقات مشـخصی که مورد 
حمایـت اسـتخبارات خارجـی قـرار دارنـد 

نسـبت داده شـد.
سـالیان  کـه  افغانسـتان  اسـامی  جمعیـت 
بـا همـه دست نشـاندگان خارجـی  متمـادی 
سـازمان های  حمایـت  مـورد  حلقـات  و 
اسـتخباراتی منطقـه و فرامنطقـه مبـارزه کرده 
اسـت و بـه یقین نشـر کننـدگان اعامیـه نیز 
ایـن را بـه خوبـی می داننـد، از دفتـر مشـاور 
امنیـت ملـی می خواهـد کـه اگر واقعًا پشـت 

سـر آن حادثـه حلقـات مرتبـط بـه سـازمان 
آن هـا  و  داشـته  حضـور  اسـتخباراتی  هـای 
از  بزرگداشـت  همایـش  اخال گـری  قصـد 
جهـاد  رهبـر  شـهادت  سال گشـت  پنجمیـن 
و مقاومـت را داشـتند، بایـد هرچـه زودتـر 
جزئیـات آن قضیـه را بـا جمعیـت اسـامی 
افغانسـتان شـریک سـازد، در غیـر آن اعامیه 
ایـن نهـاد غیرضـروری و در راسـتای منافـع 
ملـی نبـوده و تأکیـد می کنیـم کـه از نشـانی 
نهادهـای ملـی، صدای افتراق و گـروه گرایی 

نکنند. بلنـد 
جمیعـت اسـامی افغانسـتان در طـول عمـر 
حسـاس ترین  در  و  حـزب  ایـن  سیاسـی 
مواقـع، همیشـه بـا صبـر، تحمـل، رواداری و 
عقانیـت بـا مسـایل برخـورد کـرده اسـت.
و  ومقاومـت  رهبـر جهـاد  مرمـوز  شـهادت 
شـهید صلـح -که پنج سـال قبل اتفـاق افتاد- 
و شـهادت ده هـا شـخصیت ایـن حـزب -که 
هنـوز کوچکترین شـفافیتی در زمینه بررسـي 
پرونـده تـرور آن هـا وجـود نـدارد- حوادث 
حساسـی بود کـه رهبری و اعضـای جمعیت 
اسـامی بـا درایـت تمـام، فرهنـگ مبتنـی بر 
بـا  برخـورد  در  را  تسامح شـان  و  عقانیـت 
آن حـوادث نشـان دادنـد. مـا بـاور داریم که 
همدیگرپذیـری، رعایـت حـق مسـاوی برای 
همـه، تامیـن شـفافیت،  و انگشـت نگذاشـتن 
روی حساسـیت های زباني، قومـی و مذهبی، 

بـه نفع همـه مردم افغانسـتان اسـت.

واکنش جمعیت اسالمی به اعالمیة حنیف اتمر:

کرزی را دعوت نکرده بودیم!
از نشانی نهادهای ملی، صدای افتراق و گروه گرایی بلند نکنید یکدیگر،  با  آن ها  رابطۀ  عدمِ  وجود  با  که  داد  ُرخ  جداگانه  اتفاِق  دو  کابل  در  دوشنبه  روز 

می توان هر دو را به عنواِن دو نمونه از وضعیِت ُکلِی سیاسِی کشور به شمار آورد. نخستین 
رویداد مربوط به اعامیۀ شورای امنیِت ملی کشور می شود. شورای امنیت ملی در واکنش به 
"بی احترامی"ِ برخی افراد به حامد کرزی، رییس جمهوری پیشیِن کشور در خیمۀ لویه جرگه، 
در مراسم سالگرد شهادت استاد برهان الدین ربانی، اعامیۀ تنـدی را صادر و این عمل را تقبیح 

کرده است. 
در این اعامیه، خاف عرِف معمول و رسمی، به نکاتی اشاره شده که در شأِن یک نهاد رسمِی 
دولتی نمی تواند باشد. البته آن چه که در خیمۀ لویه جرگه اتفاق افتاد، به هیچ صورت قابل دفاع 
نیست؛ ولی نباید آن را چنان بزرگ کرد که هیچ تناسبی با مسأله نداشته باشد. واکنش نهادهای 
دولتی ـ به ویژه نهادی چون شورای امنیت ـ به مسایل، باید در حِد همان مسایل صورت گیرد. 
اما شورای امنیت از یک مسألۀ کامًا اتفاقی و احساسی، چنان تصویری ارایه کرده که توجیه 

آن فقط از عهدۀ نویسنده گاِن اعامیه بیرون شـده می تواند.
 اعامیۀ شورای امنیت، اتفاق روز جمعه در خیمۀ لویه جرگه را به حلقاِت خاصی که از سوی 
بیگانه گان مدیریت می شوند، منسوب کرده است؛ چنان که اگر کسی اصل قضیه را نداند و با 
متِن اعامیه روبه رو شود، فکر خواهد کرد که شورای امنیت ملِی کشور به کشِف بسیار بزرگی 

نایل آمده و به کشور خاصی ُهشدار صادر کرده است.  
لحن و ادبیاِت اعامیه به صورت واضح، چنگ و دندان نشان دادن به کسانی ست که ممکن 
است انتقاد هایی بر عملکردِ برخی افراد و یا خودِ دولت داشته باشند. حال  آن که فرِق دولت های 
از  با شهروندان  است. در بسیاری  استبدادی در همین رابطۀ آن ها  از دولت های  دموکراتیک 
کشورهای جهان، مردم رهبراِن خود را مورد حماِت لفظی قرار می دهند، ولی هرگز چنین 
نشده است که دولت و یا نهادی چون شورای امنیِت ملی شان، گفته باشد که این افراد به دستور 
استخباراِت بیگانه دست به چنین اعمالی زده اند. چون این دولت ها می دانند که مردم در برخی 
موارد عصبانی می شوند و از روی عصبانیت و احساسات، حرف هایی می زنند که در حالِت 

عادی نخواهند زد. 
آیا آقای کرزی و سایر شخصیت های سیاسِی افغانستان معصوم اند که نباید حرفی به آدرس شان 
گفته شود؟ اگر کسی توانست ثابت کند که آقای کرزی معصوم است، آن گاه می تواند اقدام به 

دستگیری و محاکمۀ کسانی کنـد که به او بی احترامی کرده اند!  
اما رویداد دوم، در مجلس نماینده گاِن کشور به وقوع پیوست؛ زمانی که معین مبارزه با مواد 
مخدرِ وزارت امور داخله برای توضیح برخی مسایل، به این مجلس فرا خوانده شده بود. معین 
مبارزه با مواد مخـدرِ وزارت امور داخله در پاسخ به یک پرسِش نماینده گان، از نابسامانی های 
موجود در مبارزه با این پدیده سخن گفت و در ضمِن سخنان خود، به این مسأله نیز اشاره 
کرد که افرادی از بلندپایه گاِن دولت و حتا شماری از اعضای شورای ملی نیز در قاچاق مواد 

مخدر دست دارند.  
در این که معین وزارت داخله به یک مورد جدی و قابِل تأمل اشاره کرده است، جای شک 
نیست و حتا می توان با قاطعیت گفت که سخنان او، بهره هایی از واقعیت را نیز در خود دارند؛ 
ولی مشکل معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله زمانی عرض اندام کرد که برخی اعضای 
مجلس نماینده گان خواهان نام گرفتن از این افراد شدند. آن گاه بود که معین مبارزه با مواد 

مخدر خاموشی اختیار کرد و خود را عمًا در وضعیتی نامساعد قرار داد. 
مشکِل ایشان از این جا ناشی می شد که یا از گرفتِن نامِ این افراد هراس داشت و یا هم چنین 

فهرستی در اختیارش نبود. 
باشد.  داشته  نیز  را  خود  اتهامِ  کردِن  ثابت  توانایی  باید  می بندد،  اتهام  دولتی  مقام  وقتی یک 
مسأله یی که در مورد اعامیۀ شورای امنیت ملی نیز می تواند صادق باشد. این شورا هم اگر 
می داند که در عقِب رویدادِ روز جمعه افرادِ مرتبط با استخباراِت بیگانه قرار دارند، باید به جای 

صدور اعامیه، درجا به دستگیرِی آنان اقدام  کند و حتا نامِ کشورهای دخیل را افشا نماید. 
معلوم است که اعامیۀ شورای امنیت ملی، به هدف های دیگری صادر شده و تاش کرده است 

که از یک مسألۀ کامًا عادی، یک معضل کاِن ملی بسازد!  

کشــور 
در چنگاِل نابسامانِی سیاسی
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