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مقامات افغانی و امریکایی می گویند، حمالت هوایی در 
مناطق شرقی افغانستان منجر به نابودی ایستگاه رادیویی 

داعش شده است.
به گزارش اسوشیتدپرس، یکی از مقامات ارتش امریکا 
ایستگاه  هوایی  حمالت  این  کرد،  اعالم  باره  این  در 
متعلق  می شد  گفته  که  را  خالفت"  "صدای  رادیویی 
این  است.  کرده  نابوده  بوده  داعش  تروریستی  به گروه 

پاکستان  و  افغانستان  مرز  نزدیکی  در  رادیویی  ایستگاه 
مستقر بود.

فرماندهان  از  یکی  الوهورن،  مایک  حال  همین  در 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  سخنگوی  و  امریکا  ارتش 
روز  اواخر  کرد:  اعالم  بیانیه یی  انتشار  با  افغانستان  در 
دوشنبه دو حمله هوایی ضد تروریستی در منطقه آچین 

در والیت ننگرهار انجام شد.

حمالت  این  درباره  بیشتر  جزئیات  ارائه  از  اما  وی 
خودداری کرد.

سخنگوی حاکم والیت ننگرهار گفت در این حمله 29 
عضو داعش کشته  شده اند که پنج تن آنها در این ایستگاه 

کار می کردند.
گروه تروریستی داعش سال گذشته میالدی در افغانستان 
نیز فعالیت خود را آغاز کرد و ایستگاه رادیویی آنها که 
به صورت غیرقانونی در سراسر ننگرهار پخش می شد با 
هدف افزایش عضوگیری در این کشور فعالیت می کرد.

سناتوران و سیاستمداران امریکایی از جنرال جان کمپبل به دلیل 
از  مورد خروج  در  تصمیم گیری ها  و  امنیتی  اوضاع  شدن  وخیم 

افغانستان خواستار ارایه توضیح شدند.
فرمانده  کمپبل  جان  جنرال  امریکایی  سیاستمداران  و  سناتوران 
ارشد نیروهای این کشور و ناتو در افغانستان را به دلیل بدتر شدن 
این  نیروهای  کاهش  بر  مبنی  وی  تصمیم  نیز  و  امنیتی  وضعیت 

کشور در پایان سال جاری  تحت فشار قرار دادند.
این سناتوران تاکید کردند: وضعیت فعلی افغانستان مستلزم تعداد 
 2001 سال  از  که  دستاوردهایی  تا  است  امریکایی  بیشتر  نیروی 

میالدی بدست آورده اند را حفظ کنند.
سنای  علنی  در صحن  سنا  مسلح  نیروهای  کمیته  از  قبل  کمپبل 
امریکا حاضر شد تا در مورد برنامه اوباما مبنی بر کاهش نیروهای 
این کشور از 9800 تن به 5500 نیرو تا ماه جنوری آینده دفاع 

کند.
جمهوریخواهان مخالف استراتژی خروج اوباما هستند.

دموکرات ها نیز با اشاره به افزایش حمالت طالبان و ظهور گروه 
تروریستی داعش در افغانستان خواستار تمدید حضور امریکا در 

این کشورند.
مک ترنبرری رییس این کمیته گفت: محدود کردن زمان حضور 
باید بگوییم که 5  اشتباه است.  افغانستان،  امریکایی در  نیروهای 
مشخص  چیزی  هیچ  می کشد،  طول  سال   50 یا  سال   10 سال، 

نیست.
کمپبل 18 ماه پیش به عنوان فرمانده ارشد نیروهای امریکایی و 
»نیکلسون«  قرار است  جنرال  افغانستان منصوب شد و  ناتو در 

جانشین او شود.
رییس جمهور امریکا وی را جانشین کمپبل به مجلس سنای این 

کشور معرفی کرده است.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بی عدالتی در پروژه های توسعه یی

»غور یک کیلومتر جاده پخته ندارد«

رییس جمهور غنی پس از استماع خواست ها و 
پیشنهادات اعضای فدراسیون ژورنالستان و 

نهادهای حمایت از رسانه های کشور، گفت که شما 
در میان خود فیصله کنید که مواد حکم مذکور 

و سایر موضوعات مربوط به دولت و همچنان 
رسیده گی به خبرنگاران کشور از سوی شورای 
عالی رسانه های افغانستان و یا مشترکاً از جانب 
نماینده گان فدراسیون ژورنالستان و حکومت 

نظارت شود

مقام های محلی والیت کندر می گویند که طالبان 
خود  تصرف  تحت  را  والیت  این  نیم  از  بیش 
دارند و اگر حکومت هرچه زودتر به این موضوع 
توجه نکند؛ کندز دوباره به تصرف این گروه در 

خواهد آمد.
آنان می افزایند که طالبان در مناطق زیر دست خود 
در کندز بیش از سه پایگاه آموزشی برپا کرده اند 

و برای نبردهای بهاری آماده گی می گیرند.
گفت  والیت  این  سرپرست  دانشی،  حمداهلل 
برای  مصون  منطقه یی  امام صاحب  جنگل  که 
فعالیت های این گروه است و طالبان به شمول این 
چهاردره  و  دشت ارچی  ولسوالی های  در  منطقه 
مرکزهای آموزشی بنا کرده اند و کودکان زیر سن 

را آموزش  نظامی می دهند.
آقای دانشی هشدار می دهد که اگر یک عملیات 
نشود،  راه اندازی  کندز  پاک ساری  برای  بزرگ 
پیش از سقوط دوبارۀ این والیت به دست طالبان 

از ِسمت اش کنار خواهد رفت.
 بر بنیاد گزارش ها هم اکنون ترورهای شب هنگام 
و بازرسی موترهای مردم از سوی طالبان تبدیل 
به امری معمولی شده است. افراد وابسته به این 
حامل  کاروان  به  پیش  هفته  یک  حدود  گروه 

مهندسان ریاست آب یاری در حاشیۀ شهر یورش 
برده و آنان را برای ساعتی به گروگان گرفتند.

در حمله یی  پیش  ماه  چهار  طالبان حدود  گروه 
این  ادارۀ  روز  سه  برای  کندز،  شهر  به  گسترده 
رویداد،  این  از  پس  گرفتند.  دست  به  را  شهر 
برای  را  کمیسیونی  افغانستان  جمهوری  ریاست 
نتیجۀ  کرد.  تعیین  باره  این  در  تحقیق  و  بررسی 
بررسی های این کمیسیون نیز در اواخر ماه عقرب 

اعالم شد.

فدراسیون ژورنالیستان به حکومت:

کنگرۀ ملی خبرنگاران 
افغانستان برگزار شود!

فشار سنای امریکا به جنرال کمپبل:

چرا وضعیت خراب شد؟!
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تا  قرن  نیم  برای  امریکا  که  شود  می  گفته 
نظامی  افغانستان حضور  در  میالدی   2050
دولت  مدت  این  در  و  داشت  خواهد 
افغانستان از حمایت نظامی و مالی امریکایی 
ها بر خوردار خواهد بود. اگر چنین باشد، آیا 
در 2050، دولت افغانستان خواهد توانست 
تا جایگاه خود را از میان فاسد ترین دولت 
های روی زمین به دولت سالم، پاسخگو و 
یک دولت مقتدر ملی مدرن تعویض کند؟ 
آیا افغانستان تا 2050 که از حمایت نظامی 
و مالی امریکا برخوردار است از شر دخالت 
و  به صلح  و  یافت  نجات خواهد  پاکستان 
ثبات خواهد رسید؟ افغانستان هنوز پس از 
یک ونیم دهه حمایت نظامی و مالی امریکا 
و جهان غرب با هزینۀ ده ها میلیارد دالر در 
برزخ بهشت ثبات و صلح و جهنم بی ثباتی 
و جنگ دست و پا می زند. آنچه که در طول 
این همه سال ها در تمام عرصه های حیات 
و غرب  امریکا  در سایۀ حمایت  افغانستان 
که  است  زمینه هایی  و  بستر  یافت،  انجام 
آیندۀ این کشور بروی آن شکل می گیرد؛ نه 
آنکه معیاری برای مقایسه با گذشتۀ دوران 
طالبان یا قبل از آن باشد تا با این مقایسه، 
یک استنباط و تلقی غلط از موفقیت بزرگ 
انجام  که  آنچه  .آیا  ایجاد شود  بی سابقه  و 
یافت، متضمن فردای افغانستان آرام، آباد و 
مقتدر است؟ هنوز پس از حدود یک و نیم 
دهه حمایت گستردۀ نظامی و مالی امریکا و 
افغانستان دارای  غرب و جامعۀ بین المللی، 
سومین دولت فاسد روی زمین است. مافیای 
قدرت و ثروت همچنان، سالمت، عدالت و 
انحصار  اقتصادی را در  توسعۀ اجتماعی و 
و  مالی  وابسته گی  دارد.  خود  گروگان  و 

نه  خارجی ها  کمک  به  افغانستان  اقتصادی 
تنها کاهش نیافته که بر عکس افزایش یافته 
است. در حالی که زیر ساخت های اقتصادی 
کشور با سرازیر شدن سیل وار ده ها میلیارد 
برعکس  نشد،  نوسازی  و  بازسازی  دالر، 
در  سرمایه گزاری  میزان  و  اقتصادی  رشد 
سال های اخیر سیر نزولی یافت به حدی که 
میزان سرمایه گزاری در سال 2015 میالدی 
در مقایسه با سال 2014 سی درصد کاهش 
از  نشانی  نیز  روان  سال  در  و  است  داشته 
توقف این کاهش به نظر نمی رسد. پاکستان 
سازی  بی ثبات  و  جنگ  عقب  در  کماکان 
افغانستان ایستاده است و از طالبان و تمام 
حمایت  مدنی  غیر  و  تروریستی  گروه های 
که  پاکستان  با  مناسبات  استراتیژی  می کند. 
میان  ملی  گفتمان  به  نخست  گام  در  باید 
مردم، جامعه و دولت مبدل می شد تا توافق 
می گرفت،  شکل  مناسبات  این  سر  بر  ملی 
مانده  باقی  نایافته  ناشده و تصویب  تدوین 
و  حضور  دهه  نیم  و  یک  این  اگر  است. 
در  اش  غربی  متحدین  و  امریکا  حمایت 
افغانستان یک فرصت مهم در جهت رفتن 
بسوی ثبات و توسعه بود که بیشتر به هدر 
رفت، آیا ظرفیت بهره گیری از فرصت های 
خارجی ها  حمایت  و  کمک  از  مانده  باقی 
در این جهت ایجاد می شود؟ وقتی جورج 
استیراتیژی  امریکا  خارجۀ  وزیر  مارشال 
بازسازی اروپا را پس از جنگ جهانی دوم 
تدوین کرد و کمک امریکایی ها در جهت 
بازمانده  های  خرابه  نوسازی  و  سازی  باز 
هالندی  دهقان  یک  شد،  آغاز  جنگ  از 
به  سپاس  رسم  به  را  خود  گفت:»کاله 
آستین  اما  آوریم،  می  پایین  سر  از  مارشال 

خود  وطن  ساختن  و  کار  برای  باید  را  ها 
»باال زدن  افغانستان تفکر  آیا در  باال کنیم.« 
آستین ها« به عنوان یک استراتیژی در مفهوم 
وسیع و همه جانبۀ آن در جهت ایجاد یک 
عدالت  و  قانونمدار  پاسخگو،  سالم،  دولت 
گستر ملی در سر لوحۀ افکار و رفتار دولت 
کمک  گرفت؟  خواهد  قرار  دولتمداران  و 
بزرگ و گسترده  های خارجی هر قدر که 
توسعۀ عرصه های  و  ثبات  برای  باشد  هم 
و  اقتصادی  و  اجتماعی  حیات  مختلف 
سیاسی کافی نیست. وقتی دولت افغانستان 
و هر دولت دیگر کمک گیرنده و وابسته به 
ظرفیت  المللی  بین  و  خارجی  های  کمک 
در جهت  را  ها  از کمک  استفاده  و  جذب 
کمک  باشد،  نداشته  پایدار  توسعۀ  و  ثبات 
بیشتر  ثباتی  بی  و  فساد  ثبات،  جای  به  ها 
می آورد. ایجاد ثبات و توسعۀ پایدارِ همراه 
های  پایه  تحکیم  و  اجتماعی  عدالت  با 
وظیفۀ  افغانستان  در  مدرن  ملی  دولت  یک 
نیست.  دیگر  های  خارجی  و  ها  امریکایی 
را  عظیمی  بسیار  فرصت  ها  کمک  این 
برای دولت و دولتمداران افغانستان مساعد 
ثبات،  در جهت  فرصت  این  از  تا  کند  می 
بهره  خود  کشور  اقتدار  و  عدالت  توسعه، 
ما  کشور  داران  زمام  و  دولت  اگر  گیرند. 
ها  فرصت  این  از  اند  نتوانسته  حاال  تا  که 
سود ببرند و ظرفیِت استفادۀ بهتر و بیشتر از 
این کمک ها را در سیاست و عملکرد خود 
ایجاد کنند، هم چنان این فرصت را از دست 
بدهند، حضور و حمایت امریکا تا سال های 
طوالنی دیگر نیز به ثبات، توسعه و عدالت 

در افغانستان نمی انجامد.

2 www.mandegardaily.com

محمداکرام اندیشمند

دولت افغانستان
و ظرفیت استفاده

از فرصت ها

 

 دیروز جان کیری وزیر خارجه امریکا در روم، اعالم کرد 
داعش  ضد  مبارزه  جهانی  ایتالف  به  افغانسان  دولت  که 

پیوسته است و امریکا از این اقدام ستایش می کند. 
به راستی پیوستن افغانستان به ائتالف جهانی ضد داعش، 
باتوجه حضور داعش در افغانستان، قابل ستایش است اما 
نباید این توجه به داعش بی توجهی به طالبان را در پی 
داشته باشد. داعشی های افغانستان افراد زیاد بیگانه نیستند 
اند  بل طالبانی  اند  نامده  اینجا  به  از روسیه و عراق  آنان 
بیرق  زیر  امروزهم  و  بودند  مالعمر  بیرق  زیر  دیروز  که 
داعش  واقع  در  دیروز  پاکستانی  طالبان  بغدادی.   ابوبکر 
امروزه شده اند و طالبان افغانستانی دیروز هم داعش شده 
می روند. از طرف دیگر اگر داعش یک جریان خرد ستیز، 
خشونتگرا و تروریست از نام و آدرس اسالم است که با 
تفکر ضد مدنیت و ضد حقوق شهروندی و حقوق انسانی 
مخالفانش  کشتار  انواع  نمایش  و  انتحاری  حمالت  با  و 
و  رفتار  داعش  از  قبل  سال ها  طالب  شود،  می  شناخته 
عملکرد داعشی داشت. هنوز جماعت سر بُر و سفاک به 
نام داعش ظهور نکرده بود که گروه طالبان در افغانستان 
سر آدم ها را از تن شان جدا می کردند و سر های بی تن و 
تن های بی سر را درمعرض تماشای عامه می گذاشتند. از 
دفن اجساد نیروهای مخالف شان حتی بر خالف ضوابط 

و دستورات اسالمی جلوگیری می کردند. 
سرچشمه و منبع تغذیۀ فکری طالب و داعش واحد است. 
قرائت اسالمی هر دو که مبنای اندیشه و رفتار آن ها را 
قرائت یکسان و مشابه است. هر دو در  شکل می دهد، 
نادرست  تفسیر  و  تاویل  با  محاکمه  بدون  کشتار  و  قتل 
را  و خود  می گیرند  انگیزه  و  الهام  “قاتلو”  و  “فاقتلو”  از 
مجریان بسیار مومن و صادق این دستورات قرآنی تلقی 
می کنند. هیچ خط فاصل و مرز مشخص و غیر قابل عبور 
آسانی  بسیار  به  دیروز  ندارد. طالب  میان دوطرف وجود 
داعش  این  و  می شود  داعش  افغانستان  در  خصوص  به 
می تواند دوباره به طالب تغیر نام دهد. اگر داعش در صدد 
تشکیل خالفت اسالمی در سراسر جامعۀ مسلمانان جهان 
است و ابوبکر بغدادی خود را خلیفۀ تمام مسلمانان جهان 
جنگجویان  عنوان  به  را  مسلمان  نفر  هزاران  و  می خواند 
یا مجاهدان این خالفت از کشورهای مختلف دنیا، وارد 
آن  از  پیشتر  بسیار  طالبان  کرد، گروه  این خالفت  قلمرو 
ها در صدد تشکیل امارت اسالمی شدند و مالعمر رهبر 
این گروه خود را امیر المومنین تمام مسلمان ها نامید که 
مورد بیعت بسیاری از گروه های تروریستی چون القاعده 
و اسامه بن الدن و گروه های مشابه اعم از عرب و غیر 
عرب قرار گرفت و پناه گاه تمامی این گروه های افراطی 
گروه  یک  عنوان  به  طالبان  گروه  اگر  شد.  تروریست  و 
افغانستان،  در  سفاک  و  جنگجو  گریز  خرد  افراط گرای 
ابزار دست سازمان استخبارات نظامی پاکستان و سازمان 
ثروتمند  شیوخ  و  عربستان  اطالعاتی  و  جاسوسی  های 
سایر  و  طالب  دامان  از  آمده  بر  داعش  بود،  عربی  حاکم 
منافع  ابزار  به  و سریع  آسان  بسیار  نیز  مشابه  های  گروه 
و اهداف استخبارات نظامی پاکستان و سایر سازمان های 
استخباراتی منطقه تبدیل می شود.اگر گروه طالب و داعش 
در افغانستان با هم می جنگند، این جنگ نه از اختالف و 
قرائت اسالمی بر سر اندیشه و عملکرد شان در کشتار و 
جنایات، بلکه بر سر گسترش قلمرو وتصرف بیشتر زمین 
و تسلط بر منطقۀ بیشتر مسکونی در جهت ارتکاب جنایت 
بیشتر است. با توجه به این واقعییت تلخ و انکار ناپذیر در 
مورد مشابهت و یکسانی طالب و داعش در افکار و رفتار، 
داعش در افغانستان از کدام سیارۀ دیگر پایین نمی شود و 
تافتۀ جدا بافته از طالب افغانی و یا طالب پاکستانی نمی 
باشد. داعش از میان همین طالب سر در می آورد و همان 
طالب سر بُر و زمین سوز دیروز به داعش سربُر و سفاک 
امروز تبدیل می شود. بنابراین در کنابر مبارزه جهانی در 
برابر داعش باید در برابر طالبان نیز محکم ایستاد و آنان 
را باید به صلح ومذاکره کشاند و یاهم در صورت قبول 

نکردن نابودشان کرد.

افغانستان و ایتالف جهانی 
در برابر داعش
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آیا در افغانستان تفکر »باال زدن آستین ها« 
به عنوان یک استراتیژی در مفهوم وسیع و 
همه جانبۀ آن در جهت ایجاد یک دولت سالم، 
در  ملی  گستر  عدالت  و  قانونمدار  پاسخگو، 
سر لوحۀ افکار و رفتار دولت و دولتمداران 
هر  خارجی  های  کمک  گرفت؟  خواهد  قرار 
قدر که بزرگ و گسترده هم باشد برای ثبات 
و توسعۀ عرصه های مختلف حیات اجتماعی و 
اقتصادی و سیاسی کافی نیست. وقتی دولت 
افغانستان و هر دولت دیگر کمک گیرنده و 
المللی  بین  و  خارجی  های  کمک  به  وابسته 
در  را  ها  کمک  از  استفاده  و  جذب  ظرفیت 
باشد،  نداشته  پایدار  توسعۀ  و  ثبات  جهت 
کمک ها به جای ثبات، فساد و بی ثباتی بیشتر 

می آورد



ACKU
ژورنالیستان  فدراسیون  به درخواست  غنی،  رییس جمهور 
زمینۀ  در  سهولت  ایجاد  برای  افغانستان،  رسانه های  و 
فعالیت های رسانه یی، به ادارات مربوط دولتی، حکم صادر 

کرد.
را  خبرنگاران  با  حکومتی  نهادهای  همکاری  فرمان،  این 
برای دسترسی به معلومات افزایش داده و چهارچوبی برای 

پیگیری قضایای قتل خبرنگاران نیز ایجاد می کند.
و  تخلفات  نمی تواند،  اداره یی  هیچ  حکم،  این  مبنای  بر 

تخطی های رسانه یی را مورد پیگرد قرار دهد.
این حکم با استقبال نهادهای حامی رسانه ها رو به رو شده 
حکم  این  اگر  که  می گوید  نی  اجرایی  رییس  اما  است؛ 

رییس جمهور عملی نشود، کاغذ پاره یی بیش نیست.
در بخشی از حکم رییس جمهور به نهاد های امنیتی دستور 
داده شده است، تا چگونه گی برخورد معیاری با خبرنگاران 
تحصیلی  مؤسسات  درسی  نصاب  شامل  را  رسانه ها  و 

خویش گردانند. 
خبرنگاران  علیه  خشونت  موارد  گذشته  سال های  در 
و  رسانه ها  بزرگ  مشکالت  از  امنیتی،  مأموران  سوی  از 

خبرنگاران بوده است.
جلسه یی  در  که  گفت  رییس جمهور  سخنگوی  معاون 
وجهی  صندوق  یک  که  است  شده  فیصله  خبرنگاران  با 
برای کمک به خانواده های خبرنگاران مقتول ایجاد گردد. 
کودکاِن  تربیۀ  و  تعلیم  برای  صندوق،  این  از  است  قرار 

خبرنگارانی که به قتل رسیده اند استفاده شود.
به  دسترسی  تسهیل  موارد  در  رییسجمهور  حکم  در 
اطالعات، طبقهبندی اطالعات در ادارات دولتی که بر اثر 
مشخص  باید  محرم  اطالعات  و  نشر  قابل  اطالعات  آن 
خبرنگاران  صنفی  و  حامی  نهادهای  مسوولیت  و  شوند، 
موازین  تطبیق  و  تصویب  طرح،  با  پیوند  در  رسانه ها  و 

اخالقی ژورنالیزم، نیز رهنماییهایی صورت گرفته است.
و  پولیس  به  رییس جمهور،  حکم  این  دیگر  بخش  در 
دادستانی ُکل، دستور داده شده تا دوسیه های قتل خبرنگاران 
را که در سال های گذشته اتفاق افتاده، با سرعت و جدیت 

پیگیری کنند.
قانون رسانه های همه گانی، این صالحیت را به کمیسیون 
سمع شکایات و رسیده گی به تخلفات رسانه یی داده است، 
از جمله  ادارات مختلف دولتی،  اما در سال های گذشته، 
دادستانی ُکل، برخالف قانون، به پیگرد قانونی رسانه ها و 

خبرنگاران پرداخته اند.
روز  رییس جمهور  سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید 
)یک شنبه/11بهمن( در یک نشست خبری در کابل گفت 
که رییس جمهور به هدف تضمین آزادی بیان و همکاری 
مناسب با خبرنگاران و رسانه ها این فرمان را صادر کرده 

است.
چه گونه گی  روی  حکم  این  در  افزود:  هاشمی  آقای 
برخورد متقابل خبرنگاران و نیروهای امنیتی، رسیده گی به 
تخطی رسانه ها و رسیده گی به پرونده های قتل و زخمیان 

خبرنگاران تأکید شده است.
برای  وجهی  صندوق  یک  ایجاد  از  هم چنان  هاشمی 
از  را  جان شان  که  خبرنگاران  خانواده های  به  رسیده گی 

دست داده اند، خبر داد.
به گفتۀ هاشمی، این صندوق از سوی حکومت افغانستان 

با همکاری شرکای بین المللی اش ایجاد می شود.
استقبال نهاد های خبرنگاری

عبدالمجیب خلوت گر، رییس اجرایی نهاد حمایت کنندۀ 
روزنامۀ  با  گفت وگو  در  )نَی(  آزادافغانستان  رسانه های 
ماندگار می گوید: من به عنوان یک کارمند رسانه از حکم 
رییس جمهور استقبال می کنم، اما به شرط این که این حکم 

عملی شود.
آقای خلوت گر حق دست رسی و طبقه بندی اطالعات را از 

بزرگ ترین چالش ها در برابر خبرنگاران دانسته می گوید: 
آن چه در مورد دست رسی و طبقه بندی اطالعات در حکم 
می تواند  عملی شود،  که  در صورتی  آمده،  رییس جمهور 
دست رسی  زمینه  رسانه هادر  بزرگ  مشکالت  از  یکی 
می باشد،  این  بهانه  اکثراً  چون  کند،  حل  را  اطالعات  به 
اطالعاتی که از سوی رسانه هاطلب می شود، محرمو اشد 
محرم است و برای منافع ملی، تمامیت ارضی و حاکمیت 

ملی ضرر می رساند.
به بارو آقای خلوت گر: یکی از دالیل افزایش خشونت در 
برابر خبرنگارانبررسی نشدن پرونده های خبرنگاران است 
که هرگاه فرمان رییس جمهور عملی شود،به صورت بسیار 
قطعی می تواند گراف خشونت علیه خبرنگارها را کاهش 

دهد.
او همچنان بیان داشت: یکی از مواردی دیگری که همواره 
می شود،  استفاده  خبرنگار ها  علیه  فشار  اهرم  عنوان  به 
حضور دادستانی و سارنوالی در قضایای خبرنگاری است، 
و  رییس جمهور  افغانستان،  اگر حکومت  می کنیم  فکر  ما 
کسانی که طرف دار آزادی بیان هستند، بتواندهمین بخش 
از فرمان رییس جمهور را عملی کنند، می تواندفشار بسیار 

بزرگی را ازروی رسانه ها و کارمندان رسانه یی دور کند.
رییس اجرایی نَی با انتقاد ازایجاد مواد ابتدایی از موازین 
کرد:  اظهار  رییس جمهور  آنتوسط  کردن  نهایی  اخالقیو 
در  اونباید  و  نیست  جمهور  رییس  کار  این  من  باور  به 
این زمینه حکم صادر می کرد،مسألۀ اخالق کاری در هر 
صنعت مربوط به همان صنعت و زمینۀ کاری آن می شود و 

رییس جمهور نباید در این بخش دخالت کند.
می خواهد،  رییس جمهور  و  حکومت  از  خلوت گر  آقای 
ر  کار  در  سغور  و  حدود  کشیدن  زمینۀ  در  حداقل 

سانه ها،این اولین و آخرین فرمانش باشد.
خلوت گر در پاسخ به این که دولت بار ها در زمینۀ تسهیل 
آیا  و  نکرده  عملی  آن  به  ولی  سپرده  وعده  رسانه ها  کار 
حکم تازۀ رییس جمهور می تواند عملی شود یا نه،تصریح 
قوانین  ما  رییس جمهور  حکم  از  باالتر  من  باور  به  کرد: 
نافذه مانند قانون حق دسترسی به اطالعات، قانون رسانه ها 
و در ُکل قانون اساسی افغانستان را داریم،اکثراً دلیلی که ما 

دچار مشکل هستیم،عملی نشدن قانون است.
رییس جمهور  حکم  اگر  خلوت گر:  عبدالمجیب  گفتۀ  به 
 عملی نشود، یک کاغذ پارۀ ست که در پهلوی دیگر احکام 
و مقرره های که در این زمینه وجود دارد و راه به جایی 
نمی برد،اما آن گونه که خود رییس جمهور ونهاد های مرتبط 
وعده سپرده اند،به باور من می خواهند حداقل این حکم را 
عملی کنند و اگر این حکم عملی شود می تواند در فرایند 

آزادی بیان و رشد رسانه هایآزاد موثر واقع شود.
اتحادیۀ  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم  دیگر،  سوی  از 
حکم  از  امیدواری  ابراز  با  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 
حمایت  حکم  این  می گوید:«صدور  رییس جمهور، 
حکومت از رسانه ها را تأیید کرده و چهارچوب مشخصي 

برای فعالیت آن ها را تنظیم می کند.
از سال 2001 به این سو، حداقل 30 تن از خبرنگاران به 
اما  قتل رسیده اند؛  به  و والیت  کابل  در  گوناگون  اشکال 

عاملین این قضایا ناشناخته باقی مانده اند.
بر اساس حکم جدید رییس جمهور، دوسیه های این قتل ها 
از نو باید بررسی شده و نتایج آن در اسرع وقت در اختیار 

اذهان عامه قرار داده شود.
از دو ماه به این سو، فدراسیون ژورنالیستان و رسانه های 
افغانستان، با دفتر ریاست جمهوری در تماس های دومدار 
بوده و پیشنهاداتی را در زمینه های مختلف به رییس جمهور 
ارایه کرده اند که به برخی از آن پیشنهادات در این حکم 

رییس جمهور، پاسخ داده شده است.
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بر فرمان رییس جمهور
ابوبکر مجاهد

برخورد سلیقه یی  برخی از وزارتخانه ها نسبت به والیات 
دور دست باعث شده که مردم این والیات از پروژه های 
انکشافی زیربنایی، صحت، آموزش و پرورش و حقوق 

زنان محروم بمانند.
در  زابل  و  فراه  غور،  والیات  نماینده گان  از  شماری 
مجلس  و فعاالن مدنی این والیات، با ابراز این مطلب به 
روزنامۀ ماندگار می گویند، در بخش  انکشاف زیربنایی،  
صحت، آموزش  و پرورش و حقوق زنان، متأسفانه به 
والیات دور دست توجه نشده، مکاتب در تمام ساحات 
ادارات  در  را  کار  زنان حق  و  نیست  فعال  این والیات 

ندارند.
حقوق  از  والیات  در  مردان  و  زنان  می افزایند:  آنان 
برخوردهای  والیات  این  در  نیستند،  برخوردار  مساوی 
از  را  مسلم شان  خانم ها حقوق  برابر  در  مالها  تندروانۀ 
ایشان گرفته که نمونۀ بزرگ آن اعتراضات مالهای تندرو 
و استفاده جو در برابر خانم جوینده، والی پیشین غور بود.
سلیقه های  اساس  به  وزرا  از  شماری  آنان،  گفتۀ  به 
شخصی شان نسبت به بعضی از والیات برخورد می کنند. 
این درحالی است که برخی از نماینده گان والیات دیگر 
نیز شکایت دارند که تعداد وزارتخانه ها توازن پروژهای 

انکشافی را در والیات دور دست در نظر نمی گیرند.
مجلس  در  غور  مردم  نماینده  زاده  رضا  الدین  کرام 
می گوید:  ماندگار  روزنامه  با  مصاحبه  در  نماینده گان 
چند  طول  در  که  است  مرکزی  والیات  از  یکی  غور 
سال گذشته، از پروژه های انکشافی متوازن محروم مانده 
و  پخته  سرک  کیلومتر  یک  غور  شهر  تمام  در  است، 

اساسی ساخته نشده است. 
اعمار سرک های  به خاطر  مرتبه  آن که چند  با  او،  به گفتۀ 
داشتیم،  پشنهادهایی  دولت  به  هرات  غور  و  کابل  غور 

ولی تا هنوز دولت به این پشنهادها توجه نکرده است.
این نمایندۀ مردم غور در مجلس نماینده گان تصریح کرد: 
پروژه های انکشافی که در بخش های صحت و آموزش 
و پرورش تطبیق شده است، جواب گو به نیازمندی های 
که  استند  امیدوار  غور  والیت  مردم  نیست،  غور  مردم 
این  در  متوازن  انکشافی  پروژه های  رشد  جهت  دولت 

والیت توجه کند.
از  و محروم  فقیر  از والیت های  یکی  او می گوید: غور 
تا هنوز وعده های  انکشافی است که  متوازن  پروژه های 
بندبرق،  اعمار  بخش های  در  وحدت  دولت  مسووالن 
اعمار جاده های و مسلکی شدن زراعت در این والیت، 
عملی  عالی  تحصیالت  و  پرورش  و  آموزش  انکشاف 

نشده است.
آقای رضا زاده افزود: در حال حاضر تنها بند برق والیت 
غور تحت کار قرار دارد و مردم غور از دولت می خواهند 

که در اجرای این پروژه جدیت به خرچ دهد. 
مجلس  در  فراه  مردم  نمایندۀ  سمیع اهلل صمیم  هم چنان، 
از  محروم  والیت  از  یکی  فراه  می گوید:  نماینده گان 
تطبیق پروژه های انکشافی متوازن است؛ دولت افغانستان 
پروژهای انکشافی را در کشور به خصوص در والیات 

محروم مانند، فراه تطبیق نکرده است.
آقای صمیم افزود: والیات محروم در تقسیم هزینۀ ملی 
فراه  والیت  در  انکشافی  پروژه های  و  نبوده   نظر  در 
انُگشت شمار است، در والیت فراه پروژه های نیمه کاری 
سال گذشته تحت کار قرار دارد، اما در سال جاری کدام 

پروژه انکشافی دراین والیت وجود ندارد.
فراه،  مردم  افزود:  مجلس  در  فراه  مردم  نماینده  این 
در  نمایند ه های شان   و  والیتی   شورای  نماینده های 
انکشافی و محرومی  نبود پروژه های  از  مجلس، همیشه 
این والیت از پروژه های عامه صدای خود را بلند کرده 

اند که تا هنوز دولت توجهی به آن نکرده است. 
سیاسی  قدرت  ساختار  در  این که  بیان  با  صمیم  آقای 
افغانستان فراه از جمله والیات محرومی است، می گوید:« 

کافی،  امنیت  نبود  فراه  والیت  در  اساسی  مشکالت 
نارضایتی مردم و اعضای شورای والیتی آن از والی فراه 

و ندادن سهم سیاسی به مردم فراه است«.
در  زابل  مردم  نماینده  قالتوال  عبدالقادر  حال،  این  در 
مجلس نماینده گان می گوید: توازن در تطبیق پروژه های 
نظر گرفته  از وزاتخانه ها در  تعدادی  از طرف  انکشافی 
اشاریه  یک  قیمت  به  پروژۀ  پیش  روز  چند  نمی شود، 
به  پرورش  و  آموزش  وزارت  طرف  از  دالر  میلیون   9
امضا رسیده که به سه والیت پروژه های انکشافی وزارت 
آموزش  و پرورش را تطبیق می کند، اما در والیت زابل 

در طول چهارده سال دو پروژه تطبیق شده است.
او می گوید: شماری از وزرا به تعداد از والیات برخورد 
از  برخی  که  است  حالی  در  می کنند،این  سلیقه  یی 
تعداد  که  دارند  شکایت  نیز  دیگر  والیات  نماینده گان 
وزارتخانه ها توازن پروژهای انکشافی را در والیات دور 

دست در نظر نمی گیرند. 
والیت  در  شفاخانه  یک  افزود:  زابل  مردم  نماینده  این 
زابل زمانی اعمار شده بود که در آن زمان زابل دو صد 
این  حاضر  حال  در  اما  داشت،  نفوس  تن  هزار   80 و 
والیت 800 هزار تن نفوس دارد که یک شفاخانه کفایت 

نمی کند.
شفاخانه  یک  کار  تالش  سال  سه  از  پس  او،  گفتۀ  به 
100 بستر در این والیت آعاز شده است، دراین والیت 
دانشگاه، آب صحی آشامیدنی و برقی وجود ندارد؛  مردم 
این والیت در 24 ساعت تنها 4 ساعت برق دیزلی دارند.

غور  والیت  مدنی  فعال  راغب  عصمت  دیگر  سوی  از 
انکشاف متوازن در حد شعار  می گوید: در والیت غور 
باقی مانده است و پروژه های عامه در این والیت بسیار 
مرفوع  را  مردم  نیازمندی های  که  شده   تطبیق  ناچیز 

نمی کند.
آقای راغب افزود: مردم والیت غور بیشتر نیازمند سرک 
هستند، پروژه سرک گردن دیوال که از هرات تا منطقه 
اما  نیز مربوط والیت هرات می شود،  چشت که چشت 
هزینه آن از طرف دولت به نام والیت غور پرداخته شده 
غور  سرک  اعمار  به خاطر  که  است  درحالی  این  است، 
هرات و غور کابل چندین مرتبه پشنهاد کردیم اما کسی 

به آن توجه نکرد.
منبع  که  است  از والیاتی  یکی  او، والیت غور  گفتۀ  به 
بزرگ آبی در اختیار دارد، ولی تاهنوز هم در این والیت 
بند برق اعمار نشده و مردم غور از جنراتورهای دیزلی 
استفاده  به خاطر روشن کردن خانه های شان  دست دوم 
می کنند، آنهم از ساعت 7 بجه شام تا ساعت 9 بجه شب 

روشن می باشد.
این فعال جامعه مدنی والیت غور تصریح کرد: مردم غور 
قربانی موضوعات زبانی، هویتی و جغرافیایی شده اند، 
در بخش  انکشاف صحت، آموزش  و پرورش و حقوق 
زن متسفأنه توجه صورت نگرفته است، مکاتب در قرا و 
قصبات غور فعال نیست و در این والیت زنان حق کار 

کردن در ادارات را  ندارند. 
از  در والیت غور  مردان  و  زنان  داد:  ادامه  راغب  آقای 
والیت  این  در  نیستند،  دارد  برخورد  مساوی  حقوق 
برخوردهای تندروانۀ مالها در برابر خانم ها حقوق زنان 
را زا ایشان گرفته است. از جمله اعتراضات مالها تندرو 
پیشین غور،  برابر خانم جوینده والی  استفاده جو در  و 

می شود نام برد. 
به باور آقای عصمت راغب: هنوز زنان در غور به عنوان 
اند که زنان در  امتیازاتی برخوردار  از همان  جنس دوم 
قرن ها پیش برخوردار بودند، در تمام عرصه های زنده گی 
فضای  و  نیست  مقایسه  قابل  مردان  برابر  در  سهم شان 
مسلط از سوی رادیکال های افراطی در این والیت، این 
تا زجرکشی  از سنگسار،  ایشان گرفته است،  از  را  حق 

همه چیز در این والیت در برابر زنان  دیده می شود.

بی عدالتی در پروژه های توسعه ییروح اهلل بهزاد

»غـور یـک کیلـومتر جـاده 
پخـته نـدارد«
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پایایی پول در همۀ حوزه ها به جز جامعه شناسی 
وجود داشته است. نظریه پردازان جامعه شناسی 
شاهد  مارکس،  و  زیمل  وبر،  مانند  کالسیک 
یک پارچۀ  و  سریع  توسعۀ  و  صنعتی  انقالب 
بازار مالی بوده و پول را عاملی برای تغییرات 
جامعه شناسی  به  گرایش  می دانستند.  اجتماعی 
به تازه گی  و  یافت  رشد  پارسونز  توسط  پول 
 ،)1987( بیکر  چون  جامعه شناسانی  توسط 
کلمن )1990( و زلیزر )1989( مجدد احیا شده 
منظم  مطالعۀ  هنوز  زلیزر  نظر  به  گرچه  است، 

جامعه شناختی در مورد پول وجود ندارد.
اجتماعی  موضوعات  توصیف  به  مقاله  این 
پرداخته  پول  روی  بر  جامعه شناختی  کار  در 
نشان  را  جدید  تحقیق  سمت  به  راهی  و 
از  بسیاری  در  پول  موضوع  گرچه  می دهد. 
ولی  می شود،  ظاهر  جامعه شناسی  رشته های 
که  می شویم  متمرکز  جامعه شناختی  کار  بر  ما 
اتفاقی  موضوعی  آن که  جای  به  پول  آن  در 
مورخان  کار  ما  است.  اصلی  موضوع  باشد، 
اجتماعی و اقتصاددانان را هم در نظر می گیریم. 
انسان شناسان اقتصادی به لحاظ جامعه شناختی، 

در فهم پول به وضوح پیشرفت کردند.
اقتصاددانان  مانند  جامعه شناسان  نخست، 
ین،  دالر،  پوند،  مانند  ـ  مدرن  پول  مطالعۀ  به 
روبل و غیره ـ پرداختند. بیشتر جامعه شناسان 
تقاضای ودیعۀ  نقدی و  نقد، وجوه  فرای پول 
البته  نمی کنند.  نگاه  دیگری  چیز  به  “پولی”، 
دارند  طوالنی تری  فهرست  اقتصاددانان 
که  است  خارجی  مالی  امتیازات  شامل  که 
مانند  است  تعویض  قابل  نقد  پول  با  کمابیش 
سرمایه گذاری  بخش های  بازخرید،  توافقات 
حواله های  تجاری،  قراردادهای  بازار،  متقابل 
آینده  حتا  و  خزانه داری  اجبارهای  صرافان، 
فهرست  ولی  برشمرد.  می توان  را  اختیار  و 
جامعه شناسان شامل برخی از اقالمی است که 
شامل برنامه های اقتصاددانان نیست. برای مثال 
کلمن )1990(، “پایگاه اجتماعی” را به عنوان 
نظر می گیرد.  در  پول  برای  کارکردی  جانشین 
انسان شناسان اقتصادی برخالف جامعه شناسان 
متمرکز  ابتدایی  جوامع  پول  بر  اقتصاددانان  و 
جمجمۀ  مانند  بازاری  غیر  اقتصاد  به  شده، 
دندان  دریایی و  دارکوب، خوک، گاو، صدف 
بدل  و  رد  این جوامع  در  که  می پردازند  سگ 

می شدند.
در  می تواند  فقط  ابتدایی  چه  مدرن  چه  پول، 
نهایی  وضعیت  شود.  درک  خودش  زمینۀ 
سازمان  از  مشتق  ابتدایی،  و  مدرن  پول های 
در  که  است  جوامعی  اجتماعی  ـ  اقتصادی 
جوامعی  در  مدرن  پول  می شوند.  ظاهر  آن 
و  داشته  هم بسته گی  بازار  با  که  دارد  وجود 
ابتدایی در جوامع بی دولت، پیش بازار و  پول 
غیرسرمایه داری وجود دارد. پول مدرن و بازار، 
“اقتصاد  و  پولی”  “اقتصاد  نظیر  واژه هایی  با 
بازاری” که اغلب مترادف هم استفاده می شوند، 
پول  به  است  ممکن  عالوه  به  دارند.  رابطه 
آن  از  استفاده  به  این که  بدون  کرد  فکر  مدرن 
در تبادالت بازاری ارجاع دهیم. به گفتۀ دالتون 
واژه گان  آن  در  که  اقتصاد  علم  “در   )1967(
پولی به وجود آمده است، تنها یک روش معاملۀ 
مسلط وجود دارد به نام تبادل بازاری که در آن 
است”.  مربوط  آن  به  پول  استفاده های  “همه” 
مطالعۀ  به  جامعه شناسان  و  اقتصاددانان  وقتی 

پول می پردازند، تلویحًا پول را در زمینۀ جامعۀ 
به  بازار مطالعه می کنند.  بر  مبتنی  سرمایه داری 
“پول”  واژۀ  از  این جا  در  وقتی  اختصار،  دلیل 
به  را  بازاری”  “جوامع  اضافۀ  می کنیم،  استفاده 
کار نمی بریم، ولی همیشه این ارتباط را درنظر 

می گیریم.
دوم این که جامعه شناسان برخالف اقتصاددانان، 
به نوعی اقتصاد وابسته به جامعه عقیده دارند 
)سوئدبرگ 1991(. بیشتر اقتصاددانان و برخی 
از جامعه شناسان می گویند که پیشروی تحوالت 
طوالنی اقتصادی، اقتصاد را از جامعه جدا کرده 
و آن را به سمت فضایی مستقل و خودمختار 
انتقال داده است. این پیش فرض چه واقع گرایانه 
باشد، چه نباشد، یک احتمال قوی را تصدیق 
می کند: منبع پول اهرمی غول آسا است که بانک 
اجتماعی  تأثیرات  و  اقتصاد  می تواند  مرکزی 
آن را تنظیم کند. این پیش فرض، فرضیۀ مقدم 
)مالیات  مالی  سیاست  با  است.  مالی  سیاست 
پول  منبع  کنترل  و  عمومی(  های  پرداخت  و 
لحاظ  به  )دست کم  می شود  فراهم  امکان  این 
استخدام  و  رشد  بادوام،  ارزش های  نظری(، 

گسترش یابد.
اقتصاد  که  عقیده  این  با  جامعه شناسان 
برای  مخالف هستند.  می کند،  خودسرانه عمل 
گرفته  نظر  در  اجتماعی  نهاد  یک  بازار  مثال، 
عقیده   )1988( وایت  که  همان طور  می شود. 
مانند  بازار  فعالیت  که  دارد  “واقعیت  داشت، 
یا ارتش فئودال، شدیداً  شبکه های خانواده  گی 
کنش گران  واقعی،  دنیای  در  است”.  اجتماعی 
اتمی شده  آزاد،  خودمختار،  عامالنی  اقتصادی؛ 
گرانووتر  که  آن طور  و  نیستند  اجتماعی  وغیر 
)Granovetter( )1985( عقیده داشت، کنش 
اقتصادی در بستر ساختار اجتماعی رخ می دهد.
را  بینابینی  دیدگاه  جامعه شناختی  موقعیت 
اشغال  انسان شناسان  و  اقتصاددانان  میان  در 
یک  اقتصاددانان  نهایت،  حد  یک  در  می کند. 
تحلیل  و  اقتصاد  و  جامعه  بین  قوی  جدایی 
عوامل  گرفتن  نظر  در  بدون  اقتصادی  رفتار 
فرهنگی یا اجتماعی می بینند. و در حد دیگر، 
انسان شناسان بر این باورند که اقتصاد و جامعه 
این قدر در هم تنیده هستند که تمایزی نمی توان 
بین  برای شان قایل شد. دیدگاه جامعه شناختی 
اجازه  پول  به  و  داشته  قرار  بی نهایت  دو  این 
عاملی  چون  مستقل،  متغیر  عنوان  به  می دهد 
مانند  وابسته،  متغیر  یا  اجتماعی،  تغییر  برای 
فرهنگی  معناهای  یا  اجتماعی  روابط  نتیجۀ 

عمل کند.
در  و  محدود  اشکال  دارای  پول  این که  سوم 
“استفاده های”  بیشتر  آن  جامعه شناختی  مفهوم 
از آن مد نظر است. تمرکز اقتصاددانان تنها بر 
وجه خنثا و غیرشخصی پول تکیه دارند که با 
واسطه  مانند:  است،  ارتباط  در  بازار  تعامالت 
تبادل، معناهای پرداخت، و ارزش گذار، واحد 
معوق.  پرداخت  برای  استندردی  و  محاسبه 
پول  از  استفاده هایی  چنین  با  جامعه شناسان 
به ویژه  بزرگتری  محدودۀ  ولی  هستند  آشنا 
در  را  قدرت  عامل  عنوان  به  پول  از  استفاده 
اسملسر  و  پارسونز  مثال،  برای  می گیرند.  نظر 
بازنمایی  )1956( خاطر نشان کردند که “پول 
قدرت عمومیت یافته برای خرید جهت کنترول 
تصمیمات تبادل کاال بوده و رفتارها را نمادین 
در  قدرت  و  کنترل  بر  هم  وبر  می سازد”. 
پول  “ارزش های  تأکید داشت:  اقتصادی  کنش 
محصول نزاع ها و توافقات است، این ارزش ها 
هم چنین نتیجۀ قدرت گروه های هم نشان است. 

ویژه  غیر  وسایل  برای  ضامن  یک  تنها  پول 
نیست که بتواند بدون تأثیر بنیادی بر ویژه گی 
علیه  شخص  یک  نزاع  مانند  ارزشی،  نظام 
ایجاد کند. پول در درجه  تغییر  شخص دیگر، 

اول در این نزاع یک سالح است.”
در  مختلف  استفاده های  و  معانی  نشان گر  پول 
فضاهای اجتماعی است. تحلیل زلیزر )1989( 
از پول خانه گی نشان گر این است که چه طور 
توصیف  متفاوت  کاماًل  زنان  و  مردان  درآمد 
می شوند. یک دالر درآمد زن ـ حتا اگر مقدار 
آن با درآمد مرد یکی هم باشد ـ به اندازۀ پول 
مرد، واقعی و جدی دیده نمی شود؛ بیشتر شبیه 
هزینه  اهداف خاصی  برای  و  است  هدیه  یک 

می شود که از آزادی کمتری برخوردارند.
در حالی که جامعه شناسان بیشتر استفادۀ پول را 
تأکید دارند که پول مدرن  در نظر می گیرند و 
توسط راه های مهم اجتماعی محدود شده است. 
تبدیل  قابل  بی رنگ،  خنثا،  هم  این قدرها  پول 
نیست.  دارند،  عقیده  اقتصاددانان  که  عینی  و 
)ساختار  عینی  اجتماعی  روابط  توسط  پول 
اجتماعی( و معناهای مهیج و طبقه های شناختی 
شکل می گیرد )فرهنگ(. به نظر زلیزر )1989(، 
پول  “کیفیت  اجتماعی”،  ساختار  و  “فرهنگ 
و  محدودیت ها  نهادی،  کنترول های  توسط  را 
تمایزات در منابع، استفاده، روش های دسترسی 
و حتا کمیت پول نشان می دهد”. بر پایۀ مفهوم 
زلیزر  محدود”،  هدف  “با  پول  انسان شناختی 
پایۀ  تا  را مطرح کرد  مفهوم “پول های خاص” 

فرهنگی پول مدرن را نشان دهد.
فرهنگ  و  اجتماعی  ساختار  از  بازتابی  زبان، 
مختصر،  زبان شناختی  تمرین  یک  حتا  و  بوده 
ارتباط  و  پول  از  متفاوت  استفاده های  نشان گر 
برای  است.  اجتماعی  سازمان  دیگر  با  آن 
و  اجتماعی  هنجاری،  مختلف  زمینه های  مثال، 
منابع  مورد  در  که  بگیرید  نظر  در  را  روابطی 
بها،  دستمزد،  حقوق،  دارد:  وجود  پول  درآمد 
انعام، حق الوکاله، کرایه، هدیه، سود و بخشش. 
در همۀ جوامع، پول بر اساس منبعی که از آن 
زده می شود،  برچسب  و  متمایز شده  می رسد، 
حتا اگر ارزش اقتصادی آن هم یکی باشد، یک 
دالر “پول کثیف” با یک دالر “پول پاکیزه” برابر 
فعالیت های  یا  جرم  طریق  از  که  پولی  نیست. 
جامعه  وارد  قمار(  فحشا،  )دارو،  اخالقی  غیر 
می شود، همان معنا یا تأثیراتی را ندارد که پول 
ایجاد  تجاری  و  قانونی  فعالیت های  طریق  از 

می کند.
را  زبان شناختی  تمایزات  هم  اقتصاددانان  حتا 
و  “ناهنجار”  اصطالحاتی چون  کرده اند.  ایجاد 
“فراهنجار” برای قیاس هنجار استفاده می شوند. 
برای  مختلفی  معناهای  زمان می گذرد،  هر چه 
از  بازتابی  که  می شود  عرضه  مالی  تراکمات 
است.  اجتماعی  ـ  اقتصادی  ساختار  تغییرات 
سیاه”  “بازار  و  خاکستری”  “بازار  اصطالح 
غیرقانونی  و  قانونی  نهادهای  بین  تمایز  برای 
استفاده می شوند درحالی که ممکن است هردو 
برای  باشند.  داشته  کارکرد  رسمی  بازار  مانند 
معنای  در  خارجی،  در وجوه  سیاه  بازار  مثال، 

اقتصادی کالسیک کاماًل “روشن” است.
منبع:

 Baker, Wayne; Jimerson Jason,
 1992, the sociology of money,
The American Behavorial Scien-

tist
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بخش نخسـت
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زیاده روی در خرید
شاید احساس کرده باشید عالقۀتان به خرید از کنترل خارج شده است. برخی 
افرادی که دچار افسرده گی می شوند، اجبار وسواسی برای خرید از مغازه یا انترنت 
دارند. به نظر می رسد این کار استراتژی یی است که فرد برای تقویت عزِت نفس 
 )retail therapy( یا پرت کردِن حواِس خود به کار می گیرد. اما خریددرمانی
سرخوشی کوتاه مدت است؛ چون افسرده گی پشِت این رفتار را برطرف نمی کند.

 مصرف الکول 
در کشورهایی که مصرف الکول آزاد است، یک سوم افرادی که افسرده گی شدید 
بر  غلبه  برای  می کنید  احساس  اگر  می شوند.  الکول  سوءاستعمال  دچار  دارند، 
نیاز به مصرف الکول دارید، احتماالً شما نیز از آن  اضطراب و افسرده گی خود 
آن،  مصرف  بنابراین  است؛  افسرده کننده  ماده یی  خود  الکول  هستید.  افراد  دسته 

دوره های افسرده گی را شدیدتر و دفعاِت آن را بیشتر می کند! 
 

فراموش کاری 
باشد. مطالعات  یا سردرگمی  افسرده گی می تواند علت شماره یِک فراموش کاری 
را  بدن  کورتیزول  میزان  طوالنی مدت،  استرس  یا  افسرده گی  که  می دهند  نشان 
افزایش می دهد و این به نوبۀ خود، بخشی از مغز که به حافظه و یادگیری مرتبط 
نظر  به  افسرده گی،  با  مرتبط  حافظۀ  کاهش  می کند.  ضعیف  و  کوچک  را  است 
این است که  نباشید، خبِر خوب  باشد. نگران  افراد مسن تر شدیدتر  می رسد در 
درمان افسرده گی می تواند مشکالت حافظۀ مربوط به افسرده گی را بهبود ببخشد. 

 
اعتیاد به انترنت 

برخی افراد تعامالت اجتماعِی مجازی را به روابط واقعی ترجیح می دهند و زمان 
بسیار زیادی را در انترنت می گذرانند. این رفتارها می تواند از نشانه های افسرده گی 
باشد. مطالعات نشان می دهند بین افسرده گی زیاد و استفادۀ زیاد از انترنت ارتباط 
آن  در  دایمًا  و  می کنند  استفاده  انترنت  از  زیادی  زمان  که  افرادی  دارد.  وجود 
سرگردان هستند، بیشتر از دیگران برای پورنوگرافی، بازی ها و روابط آنالین زمان 

صرف می کنند.
 

زیاده روی در خوردن 
مطالعه یی که در سال 2010 در دانشگاه آالباما انجام شد، نشان داد جوانانی که 
دچار افسرده گی هستند، بیشتر دچار اضافه وزِن دور کمر می شوند که خطر بیماری 
افسرده گی و  بین  ارتباط  نیز  افزایش می دهد. مطالعات دیگری  را در آن ها  قلبی 
زیاده روی در خوردن به ویژه در افراد میان سال را نشان داده اند. درمان افسرده گی 

می تواند به درمان این مشکالِت رفتاری کمک کند. 
 

دزدی کاال از فروشگاه 
حدود یک سوم از افرادی که کاالیی را از فروشگاه می دزدند )شاپ لیفتینگ(، از 
افسرده گی رنج می برند. دزدی از فروشگاه به برخی افراد که به واسطۀ افسرده گی 
اهمیت می دهد.  احساس می کنند ضعیف و بی ارزش هستند، احساس قدرت و 
که  افرادی  برای  را خنثا می کند.  افسرده گی  از  ناشی  بی حسِی  احساس  همچنین 
به خاطر افسرده گی از فروشگاه کاال دزدی می کنند، احساس ناشی از آن مهم است، 

نه کاالیی که دزدیده اند. 
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خسرو ثابت قدم
در  طنز  استادِ  دوست داشتنی)1(،  و  عزیز  تویِن«  »مارک 
ادبیاِت کالسیِک امریکا، داستانکی دارد به نامِ »تخت خواب 
 THE DANGER OF LYING( »جای خطرناکی ست
IN BED(؛ که ترجمۀ لغوِی آن می شود: »خطِر خوابیدن / 
دراز کشیدن روی تخت خواب«. متأسفانه این متن هنوز به 

فارسی ترجمه نشده است.
سوانِح  از  ناشی  تلفاِت  میزاِن  داستان،  این  در  »توین«   
که  کسانی  تعدادِ  با  را،  خودش  زماِن  امریکای  در  راه آهن 
می گیرد  نتیجه  و  می کند  مقایسه  می میرند،  تخت خواب  در 
می گویند  وداع  را  فانی  دارِ  تخت خواب  در  مردم  اکثِر  که 
و راحت می شوند؛ پس »تخت خواب جای خطرناکی ست«.

شگفـتا! چه کسی می پنداشت که گرم ونرم ترین جای خانه، 
در عین حال خطرناک تریِن آن باشد؟ و مگر نه این است که 
ما را جهِت بهبود روانۀ این مکان  پزشِک درمانگر، معموالً 

می کند؟ می بینید که ادبیات به چه اکتشافاتی نایل می آید!
تا  کوتاه  از  درشت،  تا  ریز  از  اما،  »توین«  آثارِ  تمامِ  در   
یافت  ادبیات«  بودِن  به »خطرناک  اشاره  از  اثری  بلند، هیچ 
نمی شود، ااِل در نوشتۀ کوتاهی به نامِ »پاسِخ عمومِی »مارک 
می خواهند  که  کسانی  به  و  جوان،  نویسنده گاِن  به  توین« 
نویسنده شوند«. تازه این خطر هم که او در این نوشته بدان 
خواهیم  اشاره  بدان  اکنون  ما  که  خطری  با  می کند،  اشاره 
در زماِن  بنابراین، ظاهراً  تا آسمان تفاوت دارد.  کرد، زمین 
او ادبیات خطرناک نبوده است، یا »این قدر« خطرناک نبوده 

است.  
ادبیات هم چیِز خطرناکی ست )ولو  دارم که  یقین  اما   من 
نه به خطرناکِی تخت خواب(. و چنین استدالل می کنم: کم 
کار  و  سر  ادبیات  با  طریقی  به  که  کسانی  نیستند  و  نبوده 
جان آفرین  به  جان  »حیرت آوری«  طرزِ  به  بعداً  و  داشته اند 
تسلیم داشته اند. همچنین کم نبوده اند ادیبانی که به دالیِل 
خودکشی  فکر  به  الاقل  )یا  اند  کرده  خودکشی  گوناگونی 
که  ما  ادعای  این  شاید  مِن حیث المجموع،  پس  هستند(. 

»ادبیات چیز خطرناکی ست« چندان هم بی ربط نباشد.
 حال چنان چه به موازاِت همین »طنز با مرگ« پیش برویم 
مرِگ  به چند  بیندازیم،  ادبیات  غربِی  قبرستاِن  به  نگاهی  و 
دارند؛  تأمل  جای  که  خورد  برخواهیم  »عجیب وغریب« 
چنان که گویی آخر و عاقبِت اشتغال به ادبیات همین است 

که به مرگی »حماسه یی و دراماتیک« عازمِ آن دیارِ شوی! 
در زیر، چند نمونه از این »مرگ های ُمضحک« )این عبارت 
را بر من ببخشید!( را به اختصار می آورم، باشد که خواننده 

را خوش آید:
 

مرِگ اول: 
فون  »اُدون  می کند  خطور  ذهنم  به  که  کسی  نخستین 

هوروات«)3( است؛ انسانی نازنین و استثنایی.
میان  در  هوروات«  »فون  دارم،  خبر  من  که  جایی  تا 
پارسی زبان ها شناخته شده نیست و شاید الیۀ بسیار باریکی 
جامعۀ  از  باریکی  بسیار  الیۀ  خود  )که  ما  کتاب خواناِن  از 

فارسی زبانان است( وی را بشناسد.
»فون هوروات« در ادبیات و فرهنِگ آلمانی زبان تقریبًا همان 
جایگاهی را دارد که »کورت توخولسکی« دارد. بدین معنا 
که او نیز نظیِر »توخولسکی« 2 نفر بود: یک ادیِب بی نظیر؛ 
و یک روشن فکِر واقعی. و این دو، به هیچ وجه الزامًا یکی 

نیست. 
به عبارت دیگر، سودی که چنین کسانی عایِد جامعۀ خود 
کرده اند، دو سویه بوده است: از یک سو ادبیات را غنی تر 
ساختماِن  در  اند  بوده  سنگی  دیگر  سوی  از  و  اند،  کرده 
روشن فکرِی جامعۀ خود. البته »توخولسکی«، سنگ که چه 

عرض کنم؟ خودش به تنهایی ستونی بود در این بنا.  
متنی  بی کران؛  سوادی  از  بود  فشرده یی  هوروات«  »فون   
بسیار  زبانی  به  بسیار عمیق  صاف و روشن؛ و محتواهایی 
)بر طبِق  نویسندۀ عالی  یعنی همۀ مشخصه های یک  ساده. 

تعاریِف علمی در غرب، از قرِن 20 به این طرف(.
»کآلوس مان«، پسر »توماس مان«، دربارۀ او می گوید:

الیِق  کسانی  کمتر  بود.  واقعی  ادیب  یک  هوروات«  »»فون 
این لقب اند. فضای ادبیاِت واقعی در تک تِک جمالتی که 
می نوشت، موجود بود، و نیز در وجودش، در نگاهش، در 

کالمش«.
»فون هوروات« در ساِل 1901 در »کرواسی«ِ امروزی به دنیا 
آمد. در همان مدِت کوتاه عمرش، جای و جایگاهِ خود را در 
صحنۀ ادبِی آلمان یافت و به یکی از پایه ها تبدیل شد. محورِ 
 ،1938 جوِن  ماهِ  در  بود.  نمایش نامه نویسی  او،  کارِ  اصلِی 
مایل  که  کارگردانی  با  پاریس،  در  ساله گی،   37 در  یعنی 
بود فیلمی از روی ُرمانش »جواناِن بی خدا« بسازد، مالقات 
ناگهان  پاریس قدم می زند که  می کند. عصِر همان روز در 
درختی  عصر،   7،5 ساعِت  حدودِ  و  می گیرد  در  طوفانی 
می اندازد.  نازنین  انساِن  این  روی  بر  و  می کند  واژگون  را 
مرگی  غریبی!  و  عجیب  مرِگ  چه  و  بی رحمی!  دنیای  چه 

نمایش نامه یی.
 

مرِگ دوم:
و  مهربان  ویلیامز«ِ  »تنسی  یادِ  به  هوروات«،  »فون  از  پس 

خون گرمِ امریکایی می افتم.
آمد.  دنیا  به  »کلومبوس«  شهِر  در   1911 ساِل  در  »ویلیامز« 
امریکا  ادبِی  صحنۀ  در  به سرعت  استعدادش  به واسطۀ  او 
پذیرفته شد. محورِ کارِ او نیز در اصل نمایش نامه نویسی بود 
و فیلم های بسیاری از روی آثارش ساخته شده اند. کتاب )و 
بعداً فیلِم( »گربه روی شیروانی داغ« یکی از مهم ترین آثارِ 
ادبیاِت مدرِن امریکا محسوب می شود. اغلِب بررسی کننده گاِن 
اگر عمرش کفاف می داد،  باورند که  این  بر  امریکا  ادبیاِت 
کردِن  مطرح  پیشرواِن  از  یکی  او  می رسید.  نوبل  جایزۀ  به 
هم جنس گرایی در ادبیات بود و به واسطه همین، با مصایب 
ادبیات«  »علِم  لحاِظ  به  شد.  درگیر  بسیاری  مشکالِت  و 
)بررسی علمی و تحلیلِی ادبیات(، بارزترین ویژه گی ادبِی او 
این بود که چهره ها و شخصیت های نمایش نامه هایش، تقریبًا 
می شدند  منعکس  خانواده گی شان  و  خانواده  بستِر  در  همه 
نویسنده گان،  از  نبودند. بسیاری  تنها و مفرد«  و »مستقل و 
چه در ُرمان و چه در نمایش نامه، این کار را نمی کنند. یعنی 
از  اما  را می شناسیم،  داستان  ماِی خواننده، فالن شخصیِت 

خانواده اش چیزی نمی دانیم.  
در  که  هوتلی  در  »ویلیامز«  1983، جسِد  فبروری   25 در   

چون  می شود.  یافته  »نیویورک«،  در  می کرد،  زنده گی  آن 
را  جسد  نبود،  موجود  قتل  یا  خودکشی  از  نشانه یی  هیچ 
تا کالبدشکافی بشود و علِت  به پزشکی قانونی می فرستند 
قطرۀ  پالستیکِی  سرپوِش  مرگ:  علِت  گردد.  روشن  مرگ 
ظاهراً  است!  کرده  خفه اش  و  کرده  گیر  گلویش  در  چشم 
سرپوش را با دهان باز کرده بوده و به دلیلی )مواد مخدر؟ 
الکول؟( به گلویش پریده و موجِب خفه گی اش شده است. 
البته روایِت دیگری به جای سرپوِش پالستیکِی قطرۀ چشم، 
در  اتفاقًا  می کند.  ذکر  را  شراب  شیشۀ  پالستیکی  سرپوِش 
موردِ »ویلیامز«، این دومی محتمل تر و قابِل تصورتر است. 

بدین ترتیب، مرِگ دوم هم کم نمایش نامه یی نیست.
 

مرِگ سوم:
سومین مورد، »اینگه بورگ باخمان«، شاعِر لطیف و خوِب 

اتریشی ست.
چیزی شبیِه فروغ فرخزاد. به ویژه از این نظر که او نیز در 
او  شعرِی  ظرافِت  البته  ُمرد.  حادثه  یک  اثِر  در  و  جوانی، 
نیز )به اعتقادِ شخصِی من( به مرحومِ »فروغ« بسیار نزدیک 

است. با این تفاوت که »فروغ«، وسیع تر و قوی تر است.
 »باخمان« در ساِل 1926 در شهِر »کالِگن فورت« در اتریش 

محسوب  آلمانی  زباِن  مهم  شعرای  از  یکی  و  آمد  دنیا  به 
پِی  در  هرساله  که  مهمی  بسیار  ادبِی  جایزۀ  می شود. 
»مسابقه یی ادبی« به نویسنده گاِن جوان اهدا می شود، به نام 
و افتخارِ اوست. این »مسابقۀ داستان خوانی« معموالً مستقیم 
ادبیات  دوست داراِن  برای  و  می شود  پخش  تلویزیون  از 

بی نهایت جالب است. 
 نکتۀ جالب در موردِ این شاعر آن است که او، شاعرانه هم 
و  »اخوان«،  و  نرودا«  »پابلو  مرحومان  )نظیِر  می زد  »حرف« 
وقتی  یعنی  دومین«(.  »هیلده  و  »شاملو«  مرحومان  برعکِس 
هم که به طور عادی حرف می زد، ناخواسته و ناخودآگاه، از 
استفاده می کرد که گویی دارد شعر  »ملودیک« و واژه هایی 
بودن،  عیِن صحیح  در  واژه ها،  »ملودیک« و  این  می خوانَد. 
برای شنونده غیِر ادیب غریبه بودند )البته مبادا مقایسه بشود 
با برخی از فارسی زبان ها که برای ابراز فضل، عمداً سخت 
و ُگنگ سخن می گویند یا می نویسند و حالتی مصنوعی و 
خنده دار می آفرینند. خیر. در موردِ او ]و البته بسیاری دیگر[ 

این حالت نمایشی نبود و کاماًل طبیعی بود(.
 پیراموِن علت و نحوۀ مرگ این شاعِر توانا، شایعاِت زیادی 
وجود دارد. یکی می گوید او را کشتند؛ یکی می گوید در اثِر 
او را کشت.  اعتیادش  ُمرد؛ و دیگری می گوید  آتش سوزی 
مجموعًا، پس از بررسی همۀ منابِع موجود، نظریۀ غالب این 

است که در زیر می آید:
سیگار  خیلی  که  »باخمان«   ،1973 سپتمبِر   25 شِب  در   
»ُرم« خوابش  در  خانه اش  در  روشن  سیگاری  با  می کشید، 
به  سوخته  نیمه  »باخمان«  و  می گیرد  آتش  خانه  می بَرد. 
بیمارستان منتقل می شود. اما علِت مرگ سوخته گی نخواهد 

بود.
»باخمان«، نظیِر شعرا و ادیباِن بی شمارِ دیگری، به داروهای 
آرام بخش معتاد بود و متأسفانه به بدترین نوِع آن هم معتاد 
این  از  معالج  پزشکاِن  آن که  بدتر  و  »باربیتورات«.  به  بود: 
موضوع بی خبر بودند. »باخمان« در پِی همین قطِع ناگهانِی 
صبح،   6 ساعِت   ،1973 اکتوبِر   17 روز  در  »باربیتورات«، 
فوت کرد )قطِع ناگهانِی برخی داروها، در صورتی که فرد 

معتاد باشد، ُکشنده است(. 
 

مرِگ آخر:
نامدارِ  نویسندۀ  به  است  مربوط  مرگ،  آخرین  و  چهارمین 
امریکایی »ادگار آلن پو«. این چهارمی خوشبختانه در میاِن 
ما فارسی زبان ها شناخته شده است. »پو« در اوایِل قرِن 19 
باسوادی تحِت  انگلیسی زباِن  آن زمان، هر  می زیست و در 
می کرد.  مجسم  ذهن  در  را  »شکسپیر«  فوراً  ادبیات  عنواِن 

ادبیات همانی بود که »شکسپیر« نوشته بود یا چیزی شبیه 
آن. داستان های »جنایی« و »وحشت ناک« و »تخیلی« نه هنوز 
شناخته شده بودند و نه هنوز جا افتاده بودند. »پو« این کار 
را کرد. آن ها را شناساند و جا انداخت. و این، از منظِر علِم 

ادبیات، جایگاه و ویژه گِی اصلی اوست. 
 مرِگ »پو«، از 3 مرِگ پیشین مرموزتر و اسرارآمیزتر است. 
اما زنده گی او هم بسیار »غیر عادی« بود: صدها رابطۀ عشقی 
و عاطفی؛ معتاد به تریاک؛ و معتاد به الکول؛ گیج و َمنگ؛ 

اما نویسنده یی عالی.
او چنان ضدونقیض اند که سوا کردِن  مرِگ  منابع در موردِ 
که  به ویژه  می نماید.  فیل  حضرِت  کارِ  ناراستی  از  راستی 
مدارِک رسمِی بیمارستانی که او در آن جان داد، نگهداری 
نشده اند و از بین رفته اند. آن چه به جای مانده است، به جز 
خاطراِت متناقِض پزشکان و کارکناِن بیمارستان، همه حدس 

و گمان است.
وضعیتی  در  »پو«   :1849 اکتوبر   3 امریکا،  »بالتیمور«،   
که  لباس هایی  با  حواس پرت،  و  پریشان  و  بیمار  بسیار 
آلوده،  و  ژولیده  وضعی  و  سر  و  نبودند،  خودش  لباساِن 
در جوی آبی یافته می شود. مدام یک نام را تکرار می کرده 
نامی  یا دوستان، چنین  اما در میاِن فامیل  است: »رینولدز«. 
 Washington( وجود نداشت و آشنا نبود. به بیمارستاِن
بهتر  روز  یک  می کنند.  منتقلش   )College Hospital
میاِن  نمی آید.  یادش  به  چیزی  بدتر.  بعد  روز  و  می شود 
به  تا آن که  بهبود، مدام در گذر است؛  بیماری و  ضعف و 

ناگهان فوت می کند.
قوی ترین فرضیه که تازه در دهۀ 90 میالدی قوت گرفت، 
است.  بوده  شده  هاری  بیماری  دچار  او  که  است  آن  بر 
و  است  بوده  گرفته  گازش  جایی،  روباهی،  یا  یعنی سگی 
ناشی  منگِی  به گیجی و  به سرعت  و  بوده  نداده  اهمیت  او 
تا  که  دیگر،  فرضیۀ  است.  بوده  شده  دچار  بیماری  این  از 
»پو«، توسِط  بود، می گفت که  از فرضیۀ هاری غالب  پیش 
به  که  بشود  وادار  تا  است  ربوده شده  سیاسی  چماق داراِن 
فالن حزب رأی بدهد )این کار در آن زمان در امریکا رواج 
چنان  را  او  ظاهراً  سیاسی،  چماق داراِن  این  است(.  داشته 
کتک زده اند که دچارِ ضربۀ مغزی شده و سپس در خیابان 

رهایش کرده اند.
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ادبیات  خطرناک است!
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از  وارداتی  برق  پیش  هفته  یک  حدود  طالبان 
قطع  بغالن  در  پایه  یک  تخریب  با  را  ازبکستان 
کردند و پایتخت با کمبود شدید برق مواجه شده 
است. این نشان می دهد که بسیاری دست آوردهای 

یک دهه گذشته چه اندازه آسیب پذیرند.
حدود یک هفته پیش یک پایه برق در منطقه دند 
شهاب الدین والیت بغالن در نتیجه انفجار ماین 
تخریب شد اما حکومت هنوز نتوانسته این منطقه 
را  پایتخت  برق  و  پاکسازی  طالبان  وجود  از  را 

دوباره وصل کند.
برق  میگاوات  که 280  لینی  پایه،  این  تخریب  با 
را از ازبکستان به کابل می رساند قطع شد و شهر 

برشنا  شرکت  است.  تاریک  مدت  این  در  کابل 
تامین  منطقه  در  امنیت  که  صورتی  در  می گوید 
مدت  در  می توانند  شرکت  این  کارمندان  شود، 
بازسازی  دوباره  را  شده  تخریب  پایه  ساعت   8
برشنا  توحیدی سخنگوی شرکت  وحیداهلل  کنند. 
و  منطقه  موسفیدان  با  »ما  گفت:  وله  دویچه  به 
نیروهای امنیتی در منطقه در حال گفت وگو هستیم 
اما به دلیل جنگ در منطقه ما نتوانسته  ایم به ساحه 
بازسازی  دوباره  را  شده  تخریب  پایه  و  برویم 

کنیم.«
پیشینه

این نخستین بار نیست که طالبان دست به تخریب 

پایه ها و قطع لین برق می زنند. این گروه سه بار 
روز  ده ها  و  کرده  قطع  را  آباد  جالل  شهر  برق 
لین قطع شده دوباره ترمیم شود.  تا  طول کشیده 
مسئوالن برشنا می گویند طالبان 2380 بار لین برق 

کجکی را در سال گذشته قطع کردند.
انتقال برق کجکی به یکی از منابع عایداتی برای 
مناطقی  ساکنان  زیرا  است  شده  تبدیل  گروه  این 
که از کنترول طالبان خارج است مجبور اند تا به 
عواید  از  بخشی  ترتیب  این  به  دهند.  باج  طالبان 

برق کجکی به جیب طالبان می رود.
آقای توحیدی از همه گروه های درگیر خواست تا 
به تاسیسات عامه ضربه نزنند: »ما باالی همه صدا 
می کنیم که برشنا شرکتی است و برای مردم عام 
خدمت می کند. شرکت ما سیاست را نمی شناسد 
و لطف کنند و به خدمات عامه زیان نرسانند زیرا 

این کار زیان ملی در قبال خود دارد.«
شرکت برشنا برای تامین برق بخش هایی از شهر 
می کند  روشن  را  دیزلی  جنراتورهای  شبانه  کابل 
مصرف  تیل  لیتر  هزار   60 الی   55 شب  هر  که 
می کنند. قیمت هر کیلووات برق تولید شده از این 
جنراتورها 32 افغانی است و باشنده گان کابل باید 
هزینه هنگفتی برای برق بپردازند. این در حالیست 

که هر کیلووات برق وارداتی 2.5 افغانی است.
رویای ترانزیت انرژی؟

با  تا  دارد  تالش  افغانستان  که  حالیست  در  این 
آسیای  کشورهای  از  گاز  و  برق  انرژی  ترانزیت 
بدست  زیادی  درامد  ساالنه  پاکستان،  به  میانه 
و  »کاسا یک هزار«  برق  انتقال  پروژه های  آورد. 

و  افغانستان  برنامه مشترک  بزرگترین  »توتاپ« 
کشورهای آسیای مرکزی برای انتقال انرژی است.
قرار است این پروژه ها برق مورد نیاز پاکستان را 
به  قادر  اما حاال که حکومت حتا  کند،  تامین  نیز 
تامین امنیت یک پایه برق نیست چگونه می تواند 
را  پروژه  دو  این  برق  پایه های  و  پایپالین  امنیت 

تامین کند؟
سخنگوی برشنا می گوید هیچ برنامه یی برای تامین 
امنیت مسیر انتقال برق وجود ندارد و چنین چیزی 
ممکن هم نیست: »بسیار زیاد مشکل است که ما 
امنیت هر پایه را تامین کنیم. در افغانستان صدها 
هزار پایه است که در این صورت یک اردوی 300 
باشد که عمال  پایه ها  برای  باید  نفر  تا 400 هزار 

ممکن نیست.«
یک  کاسا  برق  است  قرار  که  لین هایی  و  پایه ها 
ناامن  والیات  از  دهند،  انتقال  را  توتاپ  و  هزار 
کندز و بغالن می گذرند. طالبان در این دو والیت 
حضور گسترده دارند و هر زمانی می توانند پایه ها 

را تخریب و لین برق را قطع کنند.
امنیت پروژه های بزرگ

آگاهان مسایل اقتصادی می گویند توسعه اقتصادی 
در افغانستان ممکن نیست مگر این که حکومت 
به  کشور  این  تبدیل  برای  خود  توان  آخرین  از 
چهارراه انرژی، ترانزیت و تجارت استفاده نماید.

رضا فرزام استاد اقتصاد در دانشگاه کابل در این 
مورد گفت: »برای این که ما بتوانیم از این ظرفیت 
استفاده کنیم و در آینده به رشد اقتصادی برسیم، 
حکومت باید زمینه های الزم را برای تبدیل شدن 
کند.  ایجاد  انرژی  ترانزیت  مرکز  به  افغانستان 
برای  را  الزم  امنیت  نتوانسته  تاهنوز  متاسفانه 

پروژه های بزرگ منطقه فراهم کند.«
این در حالیست که قرار است پایپالین گاز تاپی 
در  می گویند  آگاهان  کند.  عبور  افغانستان  از  نیز 
پروژه های  امنیت  نتواند  حکومت  که  صورتی 
بزرگی چون انتقال انرژی برق و گاز را تامین کند، 

رشد اقتصادی در این کشور میسر نخواهد بود.
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برنامه یی برای تأمین امنیت پایه های 
برق وجود ندارد

فدراسیون ژورنالیستان به حکومت:

کنگرۀ ملی خبرنگاران افغانستان برگزار شود!
کمک 25 میلیون دالری استرالیا 

به وزارت زراعت

از  شماری  با  دوشنبه  روز  شام  غنی،  رییس جمهور 
حامی  نهادهای  و  ژورنالیستان  فدراسیون  اعضای 

رسانه ها دیدار کرد.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، تعدادی از اعضای 
در  دیگران  از  نماینده گی  به  ژورنالستان  فدراسیون 
که  گفتند  داده  معلومات  شان  فعالیت های  به  رابطه 
اعضای فدراسیون مذکور بیشتر شده است و نهادهای 
صنفی خبرنگاران در حال پیوستن به این فدراسیون 
می باشند که این کار ایجاد اجماع را به خاطر توافق 

روی مسایل آسان می سازد.
رییس  اخیر  حکم  از  آنان  ارگ،  خبرنامۀ  براساس 
به  مربوط  قوانین  بهتر  تطبیق  مورد  در  جمهور 
بیان  آزادی  تقویت  راستای  در  همگانی  رسانه های 
و  کردند  تشکری  اطالعات،  به  دسترسی  تأمین  و 

خواستار پیگیری از تطبیق این حکم گردیدند.
اخالقی  موازین  ابتدایی  نویس  پیش  آنان  همچنان 
و  تروریستی  حمالت  خبری  پوشش  چگونگی  و 
واقعات خشونت بار را به رییس جمهور ارایه کردند 
به خانواده های شهدای  بیشتر  به خاطر رسیده گی  و 

اهل رسانه یی کشور تاکید نمودند.

و  ژورنالستان  فدراسیون  اعضای  ترتیب،  همین  به 
نهادهای حمایت از رسانه ها پیشنهاد کردند که کنگره 
تا  گردد  برگزار  کابل  در  خبرنگاران  سرتاسری  ملی 
رهنمود چگونگی پوشش خبری و سایر فعالیت های 

خبرنگاران را تصویب نماید.
و  خواست ها  استماع  از  پس  غنی  جمهور  رییس 
پیشنهادات اعضای فدراسیون ژورنالستان و نهادهای 
حمایت از رسانه های کشور، گفت که شما در میان 
سایر  و  مذکور  حکم  مواد  که  کنید  فیصله  خود 
موضوعات مربوط به دولت و همچنان رسیده گی به 
رسانه های  عالی  شورای  سوی  از  کشور  خبرنگاران 
افغانستان و یا مشترکًا از جانب نماینده گان فدراسیون 

ژورنالستان و حکومت نظارت شود.
محمد اشرف غنی ضمن استقبال از پیشنهاد اعضای 
ملی  کنگره  تدویر  بر  مبنی  ژورنالستان  فدراسیون 
سرتاسری خبرنگاران در کابل گفت که دولت در این 
همکاری خواهد  رسانه ها،  استقالل  با حفظ  قسمت 

کرد.
رییس جمهور کشور گفت که شخصًا آماده هستم تا 
برای تقویت صندوق وجهی رسیده گی به خانواده های 

نمایم.  کمک جلب  کشور  خارج  و  داخل  در  شهدا 
وی افزود که مدیریت این صندوق از سوی رسانه ها  
خاطر  به  آن  از  تا  شود  انجام  دولت  مداخله  بدون 
حمایت از آزادی بیان با شفافیت کامل برای کمک به 
استفاده  خبرنگاران  بخصوص  قربانیان  های  خانواده 

صورت گیرد.
رییس جمهور افزود که به خاطر فراهم آوری فضای 
دست اندرکاران  و  خبرنگاران  برای  کاری  مصئون 
رادیو  به شمول  دولتی  تاسیسات  از  رسانه یی کشور 
تلویزیون ملی استفاده صورت گیرد اما رسانه ها باید 

روی طرح مشخص در این قسمت کار نمایند.
تأمین حقوق  به خاطر  که  گفت  غنی  اشرف  محمد 
و امتیازات اساسی خبرنگاران بحث صورت گیرد و 
چه  کشور  رسانه های  که  گردد  روشن  موضوع  این 
کارمندان  سایر  و  خبرنگاران  قبال  در  مکلفیت هایی 

شان دارند.
حادثه  به  رابطه  در  که  گفت  کشور  جمهور  رییس 
از  یکی  خاکسار  زبیر  محمد  آن  اثر  در  ناگواریکه 
تحقیقات  رسید،  شهادت  به  کشور  فعال  خبرنگاران 

جدی و همه جانبه جریان دارد.
قرارداد  که  کرد  نشان  خاطر  جمهوری  رییس 
این  تا  شود  بررسی  باید  تلویزیون ها  دیجیتال سازی 
انحصاری  مذکور  قرارداد  که  گردد  روشن  موضوع 

است و یا نه.
فدراسیون  اعضای  به  خطاب  غنی  جمهور  رییس 
ژورنالستان و نهاد های حمایت از رسانه ها گفت که 
آزادی بیان را خود تان تعریف و استقالل کاری تانرا 
این  و  دارد  را  تسهیل کننده  نقش  دولت  کنید،  حفظ 
موضوع را باید درک نماییم که همه ما در یک کشتی 
سوار هستیم و رسیدن این کشتی به سر منزل مقصود، 

وظیفه همه ما می باشد.

زمین های  از  استفاده  استراتژی  تدوین  از  مالداری  و  زراعت  وزارت 
خشک در کشور خبر داده و می گوید که برای تطبیق این برنامه دولت 

استرالیا 25 میلیون دالر در چهار سال آینده کمک می کند.
اسداهلل ضمیر وزیر زراعت و مالداری و مایک هندرسون سفیر استرالیا 
در کابل تفاهمنامه یی را امضا کردند که بر اساس آن، دولت استرالیا برای 
تطبیق استراتژی استفاده از زمین های خشک افغانستان در 5 سال آینده 

کمک خواهد کرد.
های  زمین  از  استفاده  )استراتیژی  برنامه  این  در   " گفت:  ضمیر  آقای 
خشک(، 16 والیت که 90 درصد گندم کشور در آن کاشت می شوند، 
زیر پوشش قرار می گیرد و در ابتدا تمرکز ما روی چهار والیت که بیشتر 

گندم للمی کشت می شود، خواهد بود".
ضمیر افزود: پیش از این نیز در کشور للمی کشت می شد؛ اما استراتژی 

جدید می تواند به این روند دید روشن دهد.
به گفته وی، این استراتژی به کمک تخنیکی استرالیا ساخته شده و آن 
کشور برای تطبیق این برنامه در 4 سال آینده نیز 25 میلیون دالر کمک 

می کند.
وزیر زراعت یادآور شد: کشورها و نهادهای بین المللی دیگر نیز برای 
این  در  مذاکرات  و  کرد  خواهد  کمک  افغانستان  به  برنامه  این  تطبیق 

خصوص ادامه دارد.
مایک هندرسون سفیر استرالیا در کابل نیز گفت: " کمک به بهبود زراعت 
برنامه های  از  افغانستان یکی  از زمین های خشک  استفاده  و چه گونگی 

غذایی استرالیا است تا زمینه معیشت بهتر زنده گی فراهم شود". 
آقای هندرسون افزود: این استراتژی تنها روی کاغذ نخواهد ماند؛ بلکه 

بر اساس آن، زمین های خشک افغانستان برای زرع آماده خواهد شد.
او خاطر نشان کرد: دولت استرالیا عالقه مندی ویژه ای برای کمک برنامه 

های زراعتی دولت افغانستان دارد.
دولت استرالیا از سال 2005 تاهنوز در بخش های زراعتی در افغانستان 
کمک کرده و سفیر آن کشور تاکید ورزید که این کمک ها ادامه خواهد 

یافت.
وزارت زراعت و مالداری می گوید که استراتژی استفاده از زمین های 
خشک تا 5 سال آینده کشور را از لحاظ تولید گندم به خود بسندگی 

می رساند.
افغانستان ساالنه به 6 میلیون تُن گندم نیاز دارد؛ ولی مسووالن در وزارت 
زراعت می گویند که هم اکنون 4.5 میلیون تُن گندم ساالنه در کشور 

تولید می شود.
از سویی هم؛ افغانستان 4 میلیون هکتار زمین خشک دارد که 1.3 درصد 

آن گندم کشت می شود.
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که  می دهد  نشان  امریکا  و  اسالم  روابط  شورای  پژوهش  جدیدترین  نتایج 
مهم ترین دغدغۀ مسلمانان این کشور، اسالم هراسی است و هیالری کلینتون و 
سپس برنی سندرز، از میان دموکرات ها در انتخابات آیندۀ این کشور، بیشترین 

آرای آن ها را به خود اختصاص می دهند.
دونالد ترامپ، از جمهوری خواهان با فاصلۀ زیادی از این دو در مقام سوم 

است.
تارنمای شورای روابط اسالم و امریکا، نتایج این پژوهش را منتشر کرد که 
طبق آن، نامزدهایی که بیشترین آرای مسلمانان را به خود اختصاص خواهند 
داد به ترتیب هیالری کلینتون )52 درصد(، برنی سندرز )22درصد( و دونالد 

ترامپ )7.5 درصد( هستند.
کالیفرنیا،  ایالت  شش  مسلماِن  دوهزار  میان  از  را  خود  پژوهش  شورا  این 
نیویورک، ایلینوی، فلوریدا، تکزاس و ویرجینیا انجام داد که بیشترین تعداد 

مسلمانان در آن ها سکونت دارند.
نتایج این پژوهش نشان می دهد که 74 درصد از مسلمانانی که برای رأی گیری 
نام نوشته اند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 امریکا رأی خواهند 

داد.
دو سوم پاسخ گویان این پژوهش خود را دموکرات معرفی کردند و 15درصد 

نیز جمهوری خواه هستند.
نگرانی  مهم ترین  30درصد  با  اسالم هراسی  مسلمانان،  دغدغه های  میان  در 
آن ها محسوب می شود. در پی آن، اقتصاد، خدمات درمانی، آزادی های مدنی، 

روابط خارجی و آموزش قرار دارند.
تارنمای امریکایی آتالنتیک نیز ضمن بررسی نتایج این پژوهش، با ذکر سابقۀ 
»تعداد رأی دهنده گان  امریکا نوشت:  مشارکت مسلمانان در صحنۀ سیاسی 
مسلمان شاید اندک و در حد دومیلیون نفر باشد، ولی پیش بینی می شود که تا 

سال 2050 دو برابر شود.
گروهی  مسلمانان  امریکا،   2000 سال  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پیش 
پراکنده بودند که اغلب اوقات بر مبنای نژاد خود رأی می دادند تا دین. در 
جریان رقابت های آن دوره، جرج بوش جلب آرای مسلمانان را در اولویت 
قرار داد و رأی خوبی از آنان کسب کرد، اما در پی حمالت تروریستی 11 
سپتامبر، آرای مسلمانان که با جنگ های خاورمیانه مخالف و نگران آزادی های 

مدنی و اسالم هراسی بودند، به سمت دموکرات ها گردش کرد.

سخنگوی وزارت داخلۀ عربستان اذعان کرد که سیستم مالی عربستان 
در خدمت جمع آوری پول برای گروه تروریستی القاعده بوده است.

منصور الترکی سخنگوی وزارت داخلۀ عربستان اذعان کرد که سیستم 
تروریستی  گروه  برای  دالر  میلیاردها  جمع آوری  برای  عربستان  مالی 

القاعده در افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است.
او در عین حال، در گفت وگو با برنامۀ »هارد تاک« شبکۀ تلویزیونی »بی.
بی.سی« مدعی شد که کشورش هیچ گونه گروه تروریستی را حمایت 
مالی نکرده است، اما برخی افراد مردم را متقاعد کرده اند که پول هایی 

را تحت پوشش کارهای خیریه )به تروریست ها( بدهند.
این ادعا درحالی مطرح می شود که عربستان سعودی علنا حمایت مالی 
و تسلیحاتی خود را از گروه های مسلحی که هم اکنون درحال نبرد با 

دولت و ملت سوریه هستند، اعالم کرده است.
ترکی مدعی شد: دولت سعودی اقداماتی را به محض دریافت شواهد و 
مدارکی که سوء استفاده از این پول ها را ثابت می کند، اتخاذ کرده است.
او بدون اشاره به چگونه گی خروج پول ها از عربستان به سمت افغانستان 
افزود: افراد یاد شده، به مردم القاء می کردند که این پول ها برای فقرا و 
نیازمندان هزینه می شود، اما متأسفانه این پول ها برای حمایت مالی از 

القاعده در افغانستان فرستاده می شد.
ترکی در ادامۀ ادعای خود افزود: هیچ فرد یا هیچ کشوری در جهان 
وجود ندارد که بیشتر از عربستان برای نظارت بر دادوستدهای مالی 
انجام  بدهیم،  انجام  باید  که  چیزی  از  بیش  ما  و  بکند  تالش  نظارت 

می دهیم.
او در گفت وگوی خود با شبکه »بی.بی.سی« در تالش برای نشان دادن 
به  خیریه  کمک های  جمع آوری  از  جلوگیری  منظور  به  دولت  اقدام 
منظور ارسال نشدن احتمالی آن ها برای تروریست ها برآمد و  گفت: 
مردم در عربستان دولت را متهم می کنند که جلوی آن ها را برای کمک 

کردن گرفته است و از این مسأله ناراضی هستند.
دربارۀ حمایت  عربستان  به  پیشتر  آلمان  اقتصاد  وزیر  گابریل  زیگمار 

مالی از گروه های تندرو در آلمان هشدار داد.
خارجۀ  وزیر  کلینتون  هیالری  که  بود  آمده  نیز  ویکلیگس  اسناد  در 
از  عربستان  که  بود  گفته  میالدی  و 2011  در سال های 2010  امریکا 

گروه های تندرو در سطح جهان حمایت مالی می کند.
بسیاری از شخصیت های سیاسی و دینی و مسووالن کشورها عربستان 
تروریستی  گروه های  تسلیحاتی  و  مالی  سیاسی،  حامی  بزرگ ترین  را 
لیبی  و  نیجریه  پاکستان،  افغانستان،  لبنان،  سوریه،  عراق،  در  به ویژه 

می دانند.

ریو  المپیک  بازی های  در  که مسی  آرژانتین گفت  فوتبال  ملی  تیم  سرمربی 
شرکت نخواهد کرد.

به  لیونل مسی  که  آرژانتین گفت  فوتبال  ملی  تیم  مارتینو، سرمربی  جراردو 
دوژنیرو  ریو  بازی های  در  المپیک،  فوتبال  مدال طالی  دومین  کسب  دنبال 

نخواهد بود.
مسابقات  در  آرژانتین  تیم  کاپیتان  که  بارسلونا  مهاجم  نمی خواهم  افزود:  او 
کوپا آمه ریکا در ماه جون خواهد بود، بعد از یک فصل پُرکار، در این بازی ها 

شرکت کند.
برای  خود  امید  تیم  ترکیب  در  را   23 باالی  بازیکن  سه  می تواند  مارتینو 
بازی های ریو به خدمت بگیرد، ولی مسی که در بازی های المپیک 2008 پکن 
در تصاحب دومین عنوان قهرمانی فوتبال المپیک به آرژانتین کمک کرد، در 
میان آنان نخواهد بود. مسی در بازی های المپیک شرکت نخواهد کرد، چرا که 

تیم ملی آرژانتین امسال مسابقات زیادی پیش رو دارد.
داریم.  پیش  را در  المپیک  بازی های  آمه ریکا و  ما کوپا  بیان داشت:  مارتینو 
واقعیت های بارسلونا نشان می دهد که این فصل طوالنی خواهد بود. من خیلی 

دوست دارم که قهرمان شویم، ولی نه به هر قیمتی.
مسی در جام جهانی 2014، آرژانتین را تا مرحلۀ فینال رساند. آرژانتین در 
این مرحله مقابل آلمان با نتیجۀ یک بر صفر شکست خورد و از کسب عنوان 

قهرمانی بازماند.
رقابت های کوپا آمه ریکا، با حضور 16 تیم در صدمین سالگرد قدیمی ترین 
تورنمنت فوتبال جهان از 13 خرداد تا 2 تیر )3 تا 26 جون( برگزار می شود. 
از  تیم  شش  و  )کونمبول(  جنوبی  امریکای  فوتبال  کنفدراسیون  عضو   10
کنفدراسیون امریکای شمالی، مرکزی و کاراییب )کونکاکاف( در این دیدارها 

شرکت خواهند کرد.
به  راه یابی  از  کرد،  کسب  را  آتن   2004 المپیک  طالی  مدال  که  آرژانتین 

بازی های المپیک 2012 لندن، بازماند.

دیروز  از  سبز(  )قاره  اروپا  ملت های  جام  فوتسال  رقابت های  دوره  دهمین 
)سه شنبه/13بهمن( آغاز شد.

این دوره از مسابقات با حضور 12 تیم و در شهر بلگراد صربستان برگزار 
به دست  را  تیم جواز حضور در جام جهانی کلمبیا  پایان، 7  گردید که در 

می آورند.
به طور حتم جدال تیم های اروپایی برای تصاحب جام قهرمانی این قاره، پیش 
از جام جهانی بسیار جذاب و دیدنی است به طوری که مشخص می شود چه 

تیم هایی آمادۀ قدرت نمایی در کلمبیا خواهند بود.
گروه بندی فوتسال جام ملت های اروپا به شرح زیر است:

گروه اول: صربستان، پُرتغال، اسلوونی 
گروه دوم: اسپانیا، اوکراین، مجارستان

گروه سوم: روسیه، کرواسی و قزاقستان
گروه چهارم: ایتالیا، جمهوری چک و آذربایجان 

اسپانیا با 6 دوره قهرمانی، پُرافتخارترین تیم فوتسال اروپا است.
اسامی تیم های قهرمان دوره های گذشته به شرح زیر است:

1996 میالدی: اسپانیا 
1999 میالدی: روسیه 
2001 میالدی: اسپانیا
2003 میالدی: ایتالیا

2005 میالدی: اسپانیا
2007 میالدی: اسپانیا
2010 میالدی: اسپانیا
2012 میالدی: اسپانیا
2014 میالدی: ایتالیا 

مسابقات فوتسال جام جهانی 2016 کلمبیا نیز در شهریور ماه سال آینده با 
حضور 24 تیم برتر جهان در چهار شهر این کشور برگزار خواهد شد.

نتایج یک پژوهش:
مسلمانان امریکایی بیشتر 

به دمکرات ها و کلینتون رأی می دهند

عربستان:

سیستم مالی ما در خدمت 
القاعده بوده است

سرمربی تیم آرژانتین:

مسی در المپیک ریو بازی نمیکند

آغـاز هیجـان فوتسـال
 در قـارۀ سـبز

محمد اکرام اندیشمند

مأمورین  کرزی،  حکومت  از  قبل  های  دوره  در 
محصلین  و  مکاتب  متعلمین  دولتی،  دفترهای 
هویت  از  کابل،  شهر  در  به خصوص  یا  دانشگاه 
قومی و قبیلوی همدیگر و حتا مذهب یک دیگر، اطالع نداشتند. 
همه با هم در محیط کار و تحصیل زنده گی می کردند، بدون 
زمان  اما  هستند.  مذهب  کدام  از  و  قوم  کدام  از  بدانند  آن که 
زمام داری حامد کرزی در افغانستان، یگانه حکومتی و کرزی 
اداره، وزارت خانه،  دفتر،  در  مردم  که  است  زمام داری  یگانه 
مکتب، دانشگاه یا پوهنتون و حتا کوچه و بازار و محل و منطقۀ 
قبیله، مذهب و غیره تقسیم شدند.  به قوم، زبان،  زیست شان 
در زمان کرزی بود که ارتش افغانستان بر مبنای درصدی اقوام 
شکل گرفت. در زمان کرزی بود که سهم اقوام، زبان، مذهب 
و والیت در دفتر و اداره مطرح شد. کرزی جامعۀ افغانستان را 
به شدت متفرق و متشتت ساخت. کرزی در دوران حکومت 
ادارۀ فاسدی را به وجود آورد که در صدر  خود، حکومت و 
فاسدترین حکومت های جهان قرار گرفت. بنا بر این، کرزی 
هر چیز شده می تواند، اما ملی مشر و رهبر ملی نمی تواند شود. 
کرزی افغانستان را از ملت شدن دور ساخت و ملت را به اقوام 

و قبایل تقسیم کرد.

حفیظ مصداق

ویتامین خاک باد و مشتقات آن 
طنز

کابل شهری است که هرگوشه و کنارش پُر از ویتامین 
است. مثاًل ویتامین کثافات، ویتامین فاضالب، ویتامین پالستیک، 
و  ِگل،  ویتامین  خالی،  قطی های  ویتامین  ولگرد،  سگ  ویتامین 
یتامین روده، ویتامین خاک باد، ویتامین دود حمام، ویتامین دود 
موتر و غیره ویتامین ها که شما هم می دانید. این ویتامین ها فوایدی 

زیادی دارند که به توضیح برخی آن می پردازم .
ویتامین کثافات: این ویتامین در هرجای که باشد، اطفال بی نان 
تهیه  برای  و  می کند  مصروف  کار  به  را  زیادی  بی بضاعِت  و 
لقمه نانی، کثافات را هزار و یک مالق می دهند. در حقیت این 
بخشی از سیاست نا مرئی حکومت است که زمینۀ اشتغال و نان 
غیرمستقیم  صورت  به  میهن  نوجوانان  و  اطفال  برای  را  یافتن 
مهیا می سازند، اغلبًا مردم از این سیاست نامرئی چیزی نمی دانند. 
این مسأله کشال شویم، در می یابیم که  به  از سوراخ دیگر  اگر 
جمع شدن کثافات در گوشه های شهر، زمینۀ تجمع انواع حشرات 
مضر، از جمله کور پشه، بینا پشه، زنبور، مورچه و... را در یک 
مکان مشخص فراهم می کند، تا شهرداری به ساده گی بتواند این 
حشرات مضره را از بین ببرد. همچنان این ویتامین، منبع خوب 
غذایی برای سگ های ولگرد است که گفته می شود این سگ ها 
از طرف شب، اجازۀ گشت و گذار بی مورد را به مردم نمی دهند.
مهم ترین  اما  دارد.  زیادی  فوایدی  ویتامین  این  دود:  ویتامین 
فایده اش این است که با تنفس آن، صدای اطفال و نوجوانان »ُغر« 
می شود، والدین و خانواده ها خوش حال می شوند که فزندان مان 
بالغ شده اند. ازسوی دیگر، گفته می شود که با تنفس این ویتامین، 
که  است  معلوم  بیشتر  شما  به  می شود.  اطفال سوراخ  قلب های 
قلب منبع و جایگاه عشق است. وقتی سوراخ شود، دیگر کسی 
در آن جا جاه نمی گیرد و فرصتی برای عاشق شدن باقی نمی ماند. 
می شوند،  بزرگ  سوراخ  قلب های  با  که  اطفالی  این حساب،  با 
و  می آبند  رهایی  عاشقانه  پیام  و  زنگ  مسکال،  عاشقی،  غم  از 

والیدن شان هم بی غم می شوند.
برخی  امروزِ  هوای  وضعیت  به  بچسپانید  توجه  هم  پایان  در 

نواحی کابل!
کوتۀ سنگی: بلندترین درجۀ کثافت ده متر و پاین ترین آن، پنج 

متر پیش بینی شده است.
مکروریان: بلندترین درجۀ کثافت برابر تعمیر وزارت مخابرات و 

پاین ترین آن به اندازۀ تعمیر شهرداری پیش بینی شده است.
شهر نو: دهن هوتل ها همچنان گیر و بار است و در کله پزی ها، 
کله های گوسفند با دهن باز، پُر از خنده و سرَکل دیده می شود. 
خون،  شکمبه،  روده،  شامل  که  متر  سه  کثافت  درجۀ  بلندترین 
پوست، پشقل گوسفند و پاروی گاو می شود و پاین ترین آن، مثل 

دهن در وازۀ »ریاست تنظیف شهرداری کابل« است.
و  شهردار  بند  ایزار  برابر  کثافت  درجۀ  بلندترین  خیرخانه: 
برای  و  دارد  زمین  عمق  در  ساله  هزار  پنج  ریشه  آن  پاین ترین 

کسی معلوم نیست .

فیـسبـوک نـــامــه
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

ناجیه نوری
اسداهلل سعادتی عضو مجلس نماینده گان می گوید:  
بانوان پارلمان، فرمانی را رد کردند که در حقیقت 
مجلس  در  زنان  بیشتر  حضور  برای  را  زمینه 

نماینده گان فراهم می کرد.
او این سخنان را در کنفرانس کثرت گرایی سازمانی 
که  روز گذشته از سوی وزارت امور زنان به منظور 
مشارکت سیاسی زنان در کابل راه اندازی شده بود، 

بیان کرد.
اسداهلل سعادتی در این کنفرانس گفت: حتا بعضی 
از وکیل صاحبان زن نمی دانستند که در این فرمان 
برای  می توانست  چقدر  و  شده  ذکر  مواردی  چه 

حضور زنان در انتخابات مفید و موثر واقع شود.
به گفته سعادتی: متاسفانه این وکیل صاحبان با رد 
فرمان تقنینی رییس جمهور در خصوص انتخابات، 

برعلیه حق خود ایستادند و آن را رد کردند.
این عضو مجلس تصریح کرد: نظام اکثریتی به کلی 
مشارکت زنان را در انتخابات صفر می کرد، بنابراین 
را  زنان  مشارکت  که  کردیم  پیشنهاد  را  نظامی  ما 
سهولت می بخشید که متاسفانه از سوی خود زنان 

رد شد.
پیشین  رییس  عاکفی  سلطان  شاه  حال  این  با 
نشست  این  در  انتخاباتی  نظام  اصالح  کمیسیون 
گفت: ما منبع اول تقلب را که کارت های رأی دهی 
بدون صاحب و فهرست رای دهنده گان بود، بررسی 
و پیشنهاد کردیم که فهرست رای دهنده گان ترتیب 

و اعالم شود تا جلو تقلب در آینده ها گرفته شود.
وی افزود: مبنع دوم تقلب این است که کی ها تقلب 
موقت  کارمندان  که  بود  شده  گفته  چون  می کنند، 
کمیسیون انتخابات مرتکب تقلب می شوند، بنابراین 
مامورین  آینده  انتخابات  در  که  کردیم  پیشنهاد  ما 
جلو  تا  باشند  انتخابات  موقت  کارمندان  دولت، 

تقلب گرفته شود.
بود  انتخاباتی  جرایم  دیگر  مسالۀ  کرد:  تاکید  او 
نداشت،  مشخصی  تعریف  انتخابات  قانون  در  که 
انتخاباتی  تخلفات  نام  به  را  مورد  این  ما  بنابراین 
به کمک قضات جرایم معین را تعیین کردیم و در 

همان طرح پیشنهاد کردیم.
خود  کاری  روز  چهل  در  ما  عاکفی:  گفته  به  
برای  را  مدت  طویل  و  مدت  کوتاه  پیشنهادات 
شوراهای  و  پارلمانی  شفاف  انتخابات  برگزاری 
ولسوالی ها طرح و به حکومت ارایه کردیم تا پس 
از انتخابات زمینه برگزاری لویه جرگه فراهم شود.

ما،  طرح  بررسی  از  پس  رییس جمهور  افزود:  او 
که  کرد  صادر  خصوص  این  در  را  تقنینی  فرمان 
مجلس نماینده گان به حکم ماده 109 قانون اساسی 
انتخابات  قانون  در  تعدیالت  آوردن  نمی توانستند 

را شامل کار خود کنند، اما متاسفانه برخالف این 
فرمان  این  نماینده گان  مجلس  اساسی،  قانون  ماده 

را رد کرد.
این  در  زن  حقوق  فعال  عالمه  داکتر  حال  این  با 
انتخابات  نشست گفت: عملکرد کمیسیون اصالح 
نشان داد که این تنها زنان نیستند که برای حقوق 
زنان مبارزه می کنند، بل مردانی هم وجود دارند که 

برای حقوق زنان در افغانستان مبارزه می کنند.
به گفته او:25  درصد کرسی های پارلمان یک امیتاز 
جنیستی است و ما برای حفظ آن تالش می کنیم و 

بیشتر  باید  کرسی های  این  افزایش  برای  همچنان 
سعی و تالش کنیم.

داکتر عالمه تصریح کرد:  ما چون نگران استیم که 
احزاب در افغانستان یا شخصحیت محور است یا 
قوم محور، بنابراین مشارکت زنان در انتخابات از 

طریق احزاب را رد کردیم.
این کنفرانس که از روز گذشته آغاز شده و مدت 
پایان  آن سه روز خواهد بود، امروز  به کار خود 

می دهد.

خود  سفر  در  آلمان  داخلۀ  وزیر 
مقام های  با  دیدار  در  و  کابل  به 
زیاد  تعداد  به  اشاره  با  افغانستان 
آوارگان و پناهجویان افغانستانی در 
آلمان گفت، درست است که شرایط 
نیست  کشور خوب  این  در  امنیتی 
اما ما به افغان هایی که می خواهند به 
پول می دهیم  بازگردند  کشور خود 
در  را  خوب  زنده گی  شرایط  و 
فراهم  برایشان  کشور  امن  مناطق 

می کنیم.
آلمان  داخله  وزیر  دومزیر،  توماس 
گفت:   DPA خبری  آژانس  به 
افغانستان  در  امنیتی  شرایط  مطمینًا 
خوب نیست و مناطق ناامن و بدون 

حفاظت در کشور وجود دارد اما قصد داریم شرایط را 
به گونه یی فراهم کنیم تا مهاجران و پناهجویان افغانی 
که می خواهند به کشور خود بازگردند احساس امنیت 
کنند و در مناطق امن ساکن شوند. درضمن تا هر زمان 
که الزم باشد ناتو و نیروهای آلمانی در افغانستان باقی 
می مانند. ما باید شرایط را به گونه یی فراهم کنیم تا از 
کشور  از  خارج  به  کرده  تحصیل  افغان های  مهاجرت 

ممانعت به عمل آوریم.
وزیر داخله آلمان در سفر خود به کابل همچنین درباره 
کمک مالی به دولت افغانستان سخن گفت و اعالم کرد، 
کشور  به  افغان  آواره گان  از  بسیاری  آینده  ماه های  در 

خود بازگردانده می شوند.
درخواست  که  کرد  اشاره  مساله  این  به  همچنین  وی 
پناهجویی افغان ها در آلمان 15 برابر شده است و بیش 
از 150 هزار افغان درخواست خود را در سال گذشته 
میالدی برای پناهنده گی به این کشور داده اند درحالیکه 
در سال 2014 تنها 9700 تن چنین درخواستی داشتند. 
عالوه براین، پس از سوری ها، این افغان ها هستند که به 

دنبال پناهنده گی در آلمان هستند.

وزیر داخله آلمان همچنین به این مساله اشاره کرد که 

افغان ها  از  آلمان  در  بهشت  با وعده  انسان  قاچاقچیان 
پول می گیرند و آنها را به صورت غیرقانونی از مرزها 
رد می کنند. درحالیکه باید گفت این ها تنها وعده هستند 
و دورنمای کار و وضعیت بهتر اقتصادی در آلمان برای 
هیچ  نیست.  درست  اصاًل  افغان  مهاجران  و  آوارگان 
تضمینی برای یافتن کار، اقامت و داشتن منبع درآمد در 

کشور وجود ندارد.
وی همچنین هشدار داد که سفر به اروپا خطرات خود 
سفر  این  به  باید  کنند  می  فکر  که  افرادی  و  دارد  را 
بروند آن هم از طریق غیرقانونی باید بدانند حرف های 

قاچاقچیان اصال درست نیست.
افغان  همتای  با  دیدار  جریان  در  آلمان  داخله  وزیر 
برای  بهبود شرایط زنده گی  به  کابل همچنین  خود در 
و  بروند  دیگر  کشوری  به  نشدند  موفق  که  مهاجرانی 

حاال بازگشته یا در فکر بازگشت هستند، اشاره کرد.
امکان کمک  مساله  به  همچنین  برلین  دولت  مقام  این 
نشده  پذیرفته  درخواستشان  که  پناهجویانی  به  مالی 
بلیت  باید به فکر خرید  آنها حاال  اشاره کرد و گفت: 
به  توجه  با  و  باشند  خانه  به  بازگشت  برای  هواپیما 
این  ما  که  دارد  احتمال  کنند،  تقبل  باید  که  هزینه یی 

هزینه را برای آنها بپردازیم.

زنـان 
درمــقابل                
   زنـان

وزیر داخله آلمان به مهاجران افغانی:

پـول می دهیـم بر گـردیـد

نمایشگاه عکس »یک هزار 
لبخند برای صلح« در کابل

عکس  نمایشگاه  میزبان  سه شنبه  روز  کابل  داراالمان  قصر 
»یک هزار لبخند برای صلح« است.

این نمایشگاه از سوی نهادهای مطالعات حقوق بشر برای صلح 
در افغانستان، دنیای بدون خشونت و چهار نهاد دیگر در فضای 

بیرونی قصر داراالمان برگزار شد.
صلح«  برای  لبخند  هزار  »یک  نمایشگاه  برگزارکننده گان 
می گویند، در این نمایشگاه بیش از صد عکسی که در شش ماه 
از داخل و خارج کشور گردآوری شده را به نمایش گذاشته اند.
در  برای صلح  بشر  حقوق  مطالعات  نهاد  رییس  جعفری،  لیال 
افغانستان می گوید که نمایش این عکس ها، پیام نسل جوان را 
به مذاکره کننده گان و ناقضان صلح می رساند؛ این نسل متفاوت 
است، از حقوق خود آگاهی دارد و صلح خواه و صلح پذیر است.
خدیجه مرادی، استاد دانشگاه کابل که در مراسم گشایش این 
خوش  دل  نماد  »لبخند  که  می گوید  داشت،  حضور  نمایشگاه 
است« و به هر اندازه یی که دربارۀ یک موضوع تبلیغ شود، به 

همان اندازه اثرگذار است.
»اجتماعی   نماد  را  نمایشگاه ها  این گونه  برگزاری  مرادی  خانم 

شدن و آرامش« در جامعه می داند.
برگزارکننده گان »یک هزار لبخند برای صلح« می گویند که این 
نمایشگاه را در سراسر افغانستان و در بیرون از کشور نیز برگزار 

خواهند کرد.
برگزار  پایتخت  گوناگون  بخش های  در  امروز  نمایشگاه  این 

خواهد شد.
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