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مهاجرت ،ناامنی و بیکاری
حفیظ اهلل ذکی

پانزده سال از تشکیل نظام جدید سیاسی و حضور گسترده جامعه
جهانی در افغانستان می گذرد .طی این سالها میلیاردها دالر کمک
از سوی کشــورهای منطقه و جهان به افغانستان واریز گردید و
هزاران مشــاور خارجی در بخش های مختلــف حکومتداری با
ادارات افغانستان همکاری داشتند و حدود صدهزار نیروی نظامی
خارجــی برای تأمین امنیت و مبارزه با هراس افگنی در کشــور
حضور یافته بودند و صدها پروژه اقتصــادی در مناطق مختلف
کشور به بهره برداری سپرده شــد .هدف از این همه تالش ها و
کمــک ها ،تأمین امنیت و ثبات در افغانســتان و برقراری نظم و
حاکمیــت قانون و تطبیق ارزش های دموکراســی بود که راه را
برای توسعه اقتصادی ،علمی و فرهنگی کشور نیز آماده می کرد.
هدف آن بود که افغانستان روی پای خود بایستد و از وابستگی به
کشورهای خارجی رهایی یابد.
اما پس از پانزده ســال شاهد هســتیم که ما نه تنها به اهداف
تعیین شــده در عرصه های امنیت ،حکومتداری ،توسعه انسانی
و اقتصادی نرســیده ایم که اکنون خطر برگشــت به نقطه صفر
یعنی وضعیت سال  2001سبب نگرانی های جدی مردم افغانستان
گردیده اســت .سال گذشته بدترین ســال و خونین ترین سال
برای مردم افغانستان بود .ســال آینده نیز بنابر پیش بینی های
مقامات امنیتی و سیاســی سال خونین خواهد بود .ناامنی ،فساد
فاحــش اداری و تصمیمات خام و مقطعــی حکومت در مبارزه با
هراس افگنی و فســاد اداری سبب فرار سرمایه از کشور گردید.
فرار سرمایه ،تعطیلی فعالیت های اقتصادی و تجاری را به دنبال
داشت .بیکاری و فقر گســترده از تبعات حتمی وضعیت آشفته
اقتصادی اســت که امروزه زندگی و حیات بسیاری از شهروندان
کشور را با خطر مواجه ساخته است.
موج مهاجرت مردم به کشــورهای صنعتی نیز از پیامد شــرایط
ناگوار امنیتی و اقتصادی در افغانســتان اســت .بر اساس گفته
های مســؤالن وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تنها در
سال گذشــته میالدی حدود  ۲۵۰هزار نفر در  ۴۴کشور صنعتی
جهان در خواست پناهندگی دادهاند که از این تعداد  ۱۵۰هزار آن
تنها در آلمان درخواســت پناهندگی دادهاند .تأسف بارتر آن که
بسیاری از این مهاجرین را جمعیت جوانان و تعداد قابل توجه آن
را افراد تحصیل کرده و باسواد تشکیل می دهند .با توجه به نیازی
که دولت افغانســتان به نیروی جوان و تحصیل کرده دارد ،این
مهاجرت ها می تواند عواقب وحشتناکی برای کشور داشته باشد.
این آمار نشــان می دهد که مردم پس از پانزده ســال نسبت به
آینده کشورشان مأیوس شــده اند .تالش های جامعه جهانی و
دولت افغانستان نتوانست بر دردهای تاریخی و دوامدار این مردم
مرحم نهد .اکنون مردم از روی ناچاری تمام زندگی و دارایی خود
را به حراج گذاشته راهی کشورهای خارج می شوند .موج جدید
مهاجرت امســال از یک طرف بر روحیه عمومی تأثیر منفی بجا
گذاشت و از سوی دیگر اقتصاد آسیب دیده و ورشکسته خانواده
ها را خرابتر کرد و باعث خارج شــدن پول های گزاف از کشــور
گردید.
به هرحال مهاجرت هموطنان به کشورهای خارجی نتیجه مستقیم
ناامیدی آنان از بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشــور می
باشد .امروزه صدها هزار پناهجو از کشور افغانستان در کشورهای
خارج به ســر می برند .با توجه به هجوم مهاجران از کشورهای
سوریه ،عراق ،کشــورهای افریقایی ،ایران ،پاکستان ،بنگالدش
و  ...کشورهای مقصد ســعی دارند زمینه برگشت مهاجران را به
کشورهای مبدأ فراهم ســازند .در همین رابطه نماینده اتحادیه
اروپا به افغانستان آمده بود تا مقامات این کشور را در پذیرش آن
عده از مهاجران افغانی که پناهندگی شان در کشورهای اروپایی
پذیرفته نمی شــود ،متقاعد ســازد .البته مشکالت کشورهای
صنعتی را در پذیرش ملیون هــا مهاجر نمی توان نادیده گرفت؛
اما مسأله واضح در مورد پناهجویان افغانستانی این است که این
مهاجران صرف به دلیل وضعیت خراب امنیتی راه دشوار مهاجرت
را در پیش گرفته اند و از زندگی و دارایی خود برای رســیدن به
کشورهای مقصد هزینه کرده اند .بنابراین برایند برگشت اجباری
پناهجویان به افغانستان به تیره تر کردن لشکر گروه های هراس
افگن منجر گردیده و مشــکالت پیش بینی ناشده ای را متوجه
حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهد کرد.

تقالی حضور قدرتمند در گفتوگوهای سیاسی
طالبان و
ِ
گروه طالبان ،بارها اعالم کرده است که در
راستای حفظ تاسیسات ،نهادها ،سازمانها
و داراییهای عمومی تــاش خواهد کرد.
در پیامهایی که مالعمر رهبر پیشــین و
مال اختر منصور رهبــر کنونی طالبان در
مناسبتهای گونهگون نشر میکردند و نیز
اعالمیهای که از سوی اینگروه در نشست
پگواش در قطر منتشــر گردید ،حاوی این
نکته بود .اما این سخنها فقط در حد حرف
باقی مانده است .اینگروه مردمان بیگناه
و بیطــرف را به صورت گســترده هدف
قرار داده و زنها و کودکهای بیشــماری
را بیسرپرســت کرده اســت .مکتبها،
مرکزهای صحی و جادهها کــه با هزاران
خون دل و زحمتهای بیشــمار ساخته
شــده و از جملهی داراییهای عمومی به
شــمار میآیند را نیز هدفگیری میکنند.
در تازهترین مــورد ،اینگروه پایههای برق
وارداتی از کشورهای همجوار را هدفگیری
کرده و تاهنوز ســهپایهی برق را تخریب
کرده است .گرچند تاهنوز به صورت رسمی
تایید نشــده و احتمال میرود که برخی از
حلقههای دیگر نیــز در این ماجرا دخیل
باشند ،اما به گمان اغلب طالبان در پشت
ماجرای خطرناک و بحرانزا قرار دارد.
این
ِ
از اثر تخریب پایهی برق ،بخش وســیعی
از شــهر کابل در تاریکی فرو رفته است.
خانههایی که توســط نور برق روشن بود،
مــردم از طریق رســانههای همگانی در
جریان آخرین خبرها و واقعههای روز قرار
میگرفتنــد و از برخی امکانات و ابزارهای
رفاهی اســتفاده میکردند ،دیگر بیبرق
هســتند .کارخانههــا ،بنگاههای تولیدی
و فروشــگاههای بزرگ و ُخرد ،یا متوقف
هستند و یا مبلغ هنگفت را جهت تهیهی
«جنراتور» هزینه کرده اند.
در این زمینه دو بحث قابل طرح است:
اول) هدف گروهطالبان
گروهطالبان مشتریان صد فیصد این گفته
است که« :هدف و سیله را توجیه میکند».
آنها مردم را میکشند ،سربازان را به قتل
میرســانند ،جادهها و مکتبها را تخریب
میکنند ،تــا از اینطریق هم وحشــت و

عبدالرحمن فهیمی

ترس را در میان جامعه گســترش دهند و
هم حکومت را تحت فشار قرار دهند .زمان
که مردم در وضعیت ترس و وحشت به سر
برند و وضعیت ب ه گونهی باشــد که هر آن
احتمال خطر و از دست دادن زندگی باشد،
میزان نارضایتی از حکومت و هیئت حاکمه
بیشتر از پیش میشود .در اینصورت ،افکار
عمومی حکومت را تحت فشــار قرارداده و
خواســتار تامین نظم و امنیت و بهصورت
کلی آسایش عمومی هستند .حکومت تحت
فشــار مردم مجبور به باج و امتیاز دادن و
صــرف نظر از برخی خواســتههای مهم و
بنیادین خود و پذیرش خواســتههای مهم
طرف خواهد شد .پایههای برق را به خاطر
تخریب کرده و کابل نسبتا روشن را تاریک
کرده اند ،تا وضعیت را برای کابل نشینها
غیر قابل تحمل و غیر قابل پذیرش نمایند.
گذشــته از بحث نابرابریهای اجتماعی و
اقتصادی که در طول چهاردهسال به وجود
آمده و عمیق تر شــده است ،مردم کنونی
کابل ،مردم یکدهه پیش نیســت .زندگی
روزمرهی شــان به برق وابسته است .بدون
برق کار شــان را از دســت میدهند ،از
وسیلهها ،امکانات و ابزار رفاهی نمیتوانند

استفاده کنند ،رسانههای همگانی که آنها
را در جریــان آخرین تحــوالت داخلی و
بیرونی قرار میداد خاموش و ساکت است
و دسترســی بهانترنت را دچار مشکل
کرده است .اکنون بههمان پیمانه که انتقاد
از گروهطالبان بلند رفته و به میزان نفرت
و انزجار اجتماعــی از اینگروه میافزاید،
دستگاه حکومت به صورت عموم ،نهادها
و ســازمانهای دفاعــی و امنیتــی که
مســوول نبرد و برخورد با دشمن هستند
و بلندپایهگان حکومت به صورت خصوص
مورد انتقاد هستند .اگر این عالی جنابها
وقت دارند ،یک سری به برنامههای خبری
تلویزیونها و نیز بــه صفحههای کاربران
شــبکههای اجتماعی بزنند و ببینند که
مردم چه میگویند؟ .پرسشهای که مطرح
اســت این اســت که :آیا حکومت با این
همه قدرت عظیم و دم و دستگاه ،قادر به
کنارزدن چند نفر مسلح از اطراف پایهی
برق نیســت تا دوباره آن را ترمیم کنند؟.
گفته میشد که منطقهای دندغوری بغالن
منطقهای برای گروهطالبان بوده و این امر،
با تالشهای یکی از وزیران کابینه فراهم
شده است ،در آن زمان صداهای زیاد بلند

شــد و این توافقنامــه را تهدیدی جدی
برای امنیت کشــور تلقی کردند ،اما چرا
بلندپایــگان حکومت بدین امر مهم توجه
نکردند؟
به هرحال ،هدف گروهطالبان این اســت
که میزان نارضایتــی از حکومت را بلند
برده و مذاکرهکنندگان را از موضع ضعیف
دریابند تا از اینرهگذر ،قادر به قبوالندن
خواستههای خود گردند.
دوم) خاموشی بلندپایگان حکومتی
همانگونه که پیشــتر مطــرح گردید،
باشــندگان کابل بدون برق دچار بحران
جدی میشوند .ســال گذشته زمان که از
اثر برفکوچ ،پایههای برق تخریب شــد و
مردم زمستان را بدون برق کافی گذراندند،
پس از آن اعالم شــد که خســارههای
هنگفت مالی به شــرکت برشنا مسوول
برق و سرمایهگذاران و بنگاههای اقتصادی
وارد شده اســت .بنابراین ،انتظار میرفت
که حکومت به ویــژه جناب غنی و جناب
عبداهلل اینبار تخریــب پایههای برق را
جدی گرفته و به سرعت وارد عمل شوند
و اقدام نمایند .متاســفانه هردو جناب و
همهی جنابهای قدرتمند ،در این مورد

کشــورهایی که مملو از فساد است ،مردم
میگویند که فســاد را مذمــت کرده اما
نادانسته در این فساد شرکت میکنند .اما
همهی اشکال فســاد و رشوهخواری ،مهر
منفی بر پول میزند ،بخشی به این دلیل که
تنها هدف آنها اینست که عالیق شخصی
یک نفر پیش برود یا در بهترین حالت برخی
گروههای اجتماعی به اهدافشان برسند و
بخشی دیگر به این دلیل است که فرهنگ
غرب به شکل سنتی تمایزی بین انسان و
اشیاء قائل میشود.
انسان و کاال به دنیای متمایز تعلق دارند که
نباید با هم قاطی شوند .هرچند رشوهخواری
این تمایز را در نظر نگرفته اما در واقعیت این
دو فضای مجزا با یکدیگر مخلوط میشوند.
ضمن اینکه حوزهای که انسان در آن قرار
دارد از نظــر اخالقی باالتــر و ارحجتر از
حوزهای است که اشیاء در آن هستند .مثال
وقتی کسی به یک شهروند خدمتکار رشوه
میدهد ،در واقع ،اصــول حوزهی اخالقی
پایینتر را برای حوزهی اخالقی باالتر انجام

میدهد خطر آلوده شدن این اصول وجود
دارد .در نتیجه ،رشوهدهنده و رشوهگیرنده
در معرض این خطر هستند که پولی را که
مبادله میکنند برچسب نفرینشده بخورد.
در تفکر غربــی ،چیزهای ویژهای دربارهی
شــرایط انســانی وجود دارد که مانع از
مقایسهی مستقیم با حیطهای است که به
طور عمومی تحت عنوان «کاال» نامگذاری
شده اســت .انســان« ،روح» دارد و این
ویژگیای اســت که ما را از سایر حوزهها
جدا کرده و به سختی میتوان بر ما قیمت
گذاشت ،حتی اگر شرکتهای بیمه و برخی
علوم سعی کردهاند این کار را انجام دهند.
بر اســاس هم بنیان اســت که به سادگی
میتــوان فهمید چرا مارکس و کلیســای
کاتولیک ،عقیده داشتند که نیروی کار را
نباید به راحتی به مثابــه کاال دید و از آن
در مسیر نوســانات سیاسی استفاده کرد.
همچنین توضیح میدهد که چرا فســاد و
رشوهخواری پولی را که در این راه استفاده
شده ،لکهدار میکنند .با این حال ،معمول
اســت که نه تنها نیروی کار انسان ،بدنش،
بلکه مقدسترین بخــش او ،یعنی روحش
خرید و فروش میشود.
[Paul Connerton ]1
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اخالق را پیگیــری کنند این موضوع خود
را به عنوان مانعی جــدی عرضه می کند.
عالوه بر این ،حمایت مادام العمر اینشتین
از آزادی های فردی در مقابل اقتدارگرایی
به نظر برخی از ناظــران با انکار اراده آزاد
توسط او ناهمخوان است.
در ادامه ســعی می کنم برخی از خالهای
موجود در شرح اخالق توسط اینشتین را پر
کنم ،هماهنگی بین نظر و عمل او را نشان
دهم ،و ارتباط رویکرد اینشتین به اخالق را
با زمان حال و آینده بررسی کنم.
دانشمندان ســعی می کنند رابطه علت و
معلولی بین رویدادهای مشــاهده شده را
از طریق قوانین جهانی طبیعت که به روی
ماده عمل می کنند توضیــح دهند .بدن
انســان ها ،و بنابراین خود انسان ها ،نیز از
اتم تشکیل شــده اند .هرچند برای اینکه
توصیفی میکروســکوپی از یک انســان
عملی شود پارامترهای بسیار زیادی وجود
دارد ،در اصل هیچ چیز نمــی تواند مانع
توصیف علمی رفتار پیچیده بدن انســان
ها شــود – کاربرد جهانی قوانین علمی به
همین معناست.در چهارچوب علمی مورد
عالقه اینشتین رویدادها به واسطه قوانین
جبرگرایانه بروز پیدا می کنند .هنگامی که
وضعیت اولیه جهان به طور کامل مشخص
شــود ،تمام پدیده های متعاقب تعین پیدا
می کنند .بنابراین هنگامی که شــخصی با
چندین گزینه مواجه می شــود و انتخابی
انجام می دهد ،اراده این شــخص در لحظه
تصمیم گیری در واقع در لحظه شروع جهان
مشخص شده بوده اســت .از این رو تصور

داشتن انتخاب صرفا یک توهم است.
در نوامبر سال  1930در مقاله ای که در مجله
نیویورک تایمز منتشر شد ،اینشتین نوشت
«برای هر شخصی که معنی قانون علیت در
هر آنچه که روی می دهد را پذیرفته باشد
انسان بر اســاس ضرورتی درونی و بیرونی
عمل می کند ،و در چشمان خداوند به همان
اندازه مسئول است که شیئی بی جان برای
حرکت هایش مسئول است ».برخی اعتراض
خواهند کرد که مکانیک کوانتوم عامل بی
نظمی را معرفی کرده است .البته اینشتین
باور نداشــت که علیت کوانتومی کامال بی
نظم است ،او به نیلز بور گفته بود «خدا در
حال تاس انداختن نیست»( .ظاهرا بور در
پاسخ به اینشــتین گفته بود نباید به خدا
بگویی چه کار کند) .ولی حتی اگر نوسانات
کوانتومی واقعا بی نظم باشند ،از آنجایی که
ماهیت این نوسانات غیرقابل کنترل است،
به سختی میتوان آن را توجیهی برای باور
به مسئولیت شخصی دانست.
اگر اراده آزاد غیرممکن است ،پس چگونه
توهم داشــتن اراده آزاد بــرای ما بوجود
می آید؟ باروخ اســپینوزا اشاره کرده بود
که انســان رابطه علت و معلولی قابل اتکا
بین «میل به بدســت آوردن نتیجه ای به
خصوص» و «تحقق آن نتیجه را» از طریق
حرکت دادن بدن خود می نگرد .از آنجایی
که انسان نمی تواند هزاران علت قبلی که
به پیدا شــدن این میل منجر شده اند را
برشمارد ،اولین علت قابل ردیابی یعنی میل
خود را به عنــوان منبع زنجیره های بعدی
رویدادها در نظر میگیرد.

استفاده از پول و شیوههای مقدس کردن آن
ایلمونن /برگردان شایسته مدنی /قسمت دوم و پایانی
این پسانداز کردنهــا به کاالها ،خدمات و
کنشــهایی ارتباط دارد که معنای خاصی به
فرهنگ میدهد و آنقدر این سرمایهگذاری
ضروری است که الزم است پول برای ترقی و
پیشرفت کنار گذاشته شود (پوالنی.)1971 ،
موضوعات معناداری که الزم است پول برای
آنها پسانداز شود شامل؛ جهیزیه ،مخارج
مدرسه ،هزینههای عروســی و وفات و در
جامعهی جدید ،ســفر تعطیالت به خارج از
کشور ،خانه و ماشــین است .پولی که برای
ایــن کارها یا اهدافی دیگر کنار گذاشــته
میشود« ،بودجهی اختصاص داده شده»ای
اســت که در اصل غیرقابل دسترسی بوده
و برای این هدف خاص مقدس شــده است.
پس ترجیح اینســت که از سایر درآمدها
مجزا باشــد ،همانطور که توماس و زنانیکی
در دهقان پولندی دیدهانــد .آنها اگر پول
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الزم داشتند ،ترجیح میدادند قرض بگیرند
تا به آن بودجهی اختصاص دادهشده دست
بزنند (زنانیکی و توماس .)1958 ،زلیزر هم
به نتیجهی مشابهی در مطالعات اخیرش در
تاریخ آمریکا دست یافته است.
هرچند ایــن مفاهیم از پول بــدون انتقاد
نیز نبوده اســت .بن فین[ ]2و کاســتاس
الپاویســتاس[ )2000( ]3به مکتب فکری
پوالنی و به ویژه زلیزر انتقاد کردهاند که دو
چیز را با هم قاطــی کردهاند ،مثال این چه
پولی اســت و چه کاری انجام میدهد یا چه
چیزی را نشــان میدهد .نقد دیگر به زلیزر
اینســت که از ابتدا پــول را به عنوان یک
کم ّیت اقتصادی ندیده اســت .اما چرا باید
این کار را بکند؟ عالقهی اصلی زلیزر اینست
که چطور و با چه ارتباطی ،مردم میخواهند
معناهای عمومی از مبادله را به پولی با اهداف
مقدس خاص ،اختصاص دهند .او منکر این
مســاله نیســت که آنها کنار میگذارند تا
استفاده کنند و مثال همان کار را با هر پول
دیگری انجام میدهند.

باالخره ،باید بر این نکته نیز تاکید کرد که
اســتفادههایی از پول هم وجود دارند که
مســئول مقدس کردن منفی پول هستند.
مقدسسازی منفی پول زمانی رخ در ابتدا
در دو گونه چرخه اتفاق میافتد .نخســت،
زمانیکه پول ،وجود یک گروه اجتماعی را
به دلیل رفتارهای خودخواهانهی برخی از
اعضای گروه ،به خطر میاندازد ،این احتمال
وجود دارد که به پول برچسب نفرینشده
بخورد .نمونهی اولیــه از این نوع فعالیت
را میتوان در شــرطبندی دیــد که تنها
شرطبندی فردی نیست و امکان دارد کل
پول خانواده قمار شود.
نمونهی دیگری از این کار که پول را نفرین
کرده و مهر اتهام بــر آن میزند ،خریدن
کامــل افراد و دیگر خدمــات آنها به نفع
شخصی است .این کامال شکلی از فساد و
رشوهخواری اســت .کشورهایی که رتبهی
باال را در شاخص شفافیت فساد[ ]4دارند،
معموال مشخصهشــان نهادهای خدمات
عمومی کــم و بیش برابرطلب اســت .در

اخالق از منظر اینشتین
چینگ هونگ وو /برگردان :زهیر باقری نوع پرست قسمت اول

از نظر آلبرت اینشتین اخالق برای بقای بشر
ضروری است .او تالش قابل توجهی را صرف
تنظیم موضعی منســجم بین اخالق ،علم و
دین کرد .از نظر او می بایســت اخالق را از
دین جدا کرد و به اخالق به عنوان مســئله
ای سکوالر برای به ارمغان آوردن منزلت و
خوشبختی  -تا حد امکان  -برای همه انسان
ها نگریسته شود.
منبع اصلی ناهماهنگی بین افراد و گروهها از
نظر اینشتین احساس اغراق شده خودستایی
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انسان ها است .از این رو او توانایی خود را
برای تصحیح تصورات غلط در مورد مسئله
خودبینی انسان به کار بست؛ این امر باعث
شد او به احساس ما در مورد داشتن اراده
آزاد خودمختار به عنوان یک اشتباه کلیدی
اشاره کند.
عدم وجود اراده آزاد از نظر اینشتین آنقدر
واضح بود که به خود زحمت توضیح دالیل
این موضع را نــداد ،ولی هنگامی که افراد
ســعی می کنند اندیشه اینشتین در مورد

خاموش هســتند .الزم بود جناب رییس
جمهور با جدیت و دقت این مســئله را با
دیگر مقامهای حکومتی دنبال میکردند و
نیز جناب عبداهلل رییس اجرایی .ولی طوری
که دیده میشــود و خدا کند که نگارندهی
عاجز و قاصر اشــتباه نکنــد ،همه در این
مورد خاموش بوده و حکایتگر این است که
مسئلهی به این مهمی را جدی تلقی نکرده
اند.
این مسئله و دهها مســایل دیگر در حال
اتفاق میافتد که حکومت به نشســتهای
چهارجانبهای افغانســتان ،پاکستان ،چین
و آمریکا خوشبین اســت و به همین علت
نشســت پگواش را در قطــر رد کرد و نه
گفت .اگر خدا کند که نیتهای سیاســی
نظامیهای پاکستانی در برابر کشور تغییر
کرده و اینبار صادقانه در راســتای صلح
و گفتوگوهای سیاســی تــاش کنند و
آمریکاییهــا و چینیها نظارت سیاســی
جدی داشته باشند و گروهطالبان برسر میز
گفتوگو حاضر شود ،مطمئنا از این مسایل
به عنوان یک نقطهای قوت استفاده خواهد
کرد .آنها به خوبــی میدانند که تخریب
پایههای شبکههای مخابراتی ،پایههای برق
و دهها مورد دیگر ،نظم به وجود آمده را بهم
زده و هرج و مرج و بیثباتی را خلق میکند
و این حکومت را از طرف افکار عمومی تحت
فشار قرار خواهد داد.
به هرصــورت ،گروهطالبان با هدفگیری و
تخریب تاسیســات و داراییهای عمومی و
کشتن مردم بیگناه در صدد افزایش میزان
نارضایتــی مردم از حکومت اســت .آنها
میخواهنــد از این طریق حکومت را تحت
فشــار قرارداده و از موضع و موقف قویتر
و جدیتر در مذاکرات سیاســی ســخن
زنند .بنابراین ،خاموشــی و جدی نگرفتن
این مسئله از ســوی حکومت به هیچوجه
پذیرفتنی نیســت و بایستی هرچه زودتر
برنامهی پاکسازی دشمن از مسیرهای که
پایههای برق میگذرد ،آغاز نماید .در غیر
آن ،دولتهای منطقهای به توانایی کشــور
جهت تامین امنیت پروژهی بزرگ اقتصادی
تاپی و دیگر پروژهها تردید خواهد کرد.
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