
»ایــن جنگ از خارج از پاکســتان 
ذریعــۀ »ای.اس.ای« در اتخــاذ 
بین المللــی  تروریســتان  بــه 
علیــه ملــت مــا تحمیــل شــده 
بُــرده می شــود و  بــه پیــش  و 
تمامــی  خــاف  جنایت کارانــه 
المللــی  بیــن  روابــط  و  اصــول 
همیــن تروریــزم عیلــه کشــور 
مــا تمویــل کــرده و بــه آن ادامــه 

می دهــد.«

رسانه ها در برزِخ 
توفیق و شکست

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1834  چها  ر    شنبه       13 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   28شوال المکرم  y 1437   3 آ   گست   2016

د افغانسـتان د نفتـي مـوادو او اوبلـن ګاز تصدۍ وايـي، اوس هم هېواد 

تـه د قاچاقـي الرو څخـه داسـې تېـل واردیـږي چـې چاپیریال تـه زیان 

رسـوي، د ناروغیـو سـبب کېـږي او سـوداګریز نظـام زیامننوي.

دوی وايـي، پـه دې قاچـاق کـې پـه دولـت کـې دننـه ځینـې کـړۍ او 

همدارنګـه نـورې مافیايـي ډلـې الس لـري.

د افغانسـتان د نفتـي مـوادو او اوبلـن ګاز د تصـدۍ مسـوولین وايـي، 

حکومـت تـه اوس هـم ګرانـه ده چـې هېـواد تـه د تېلـواو ګازو د غیـر 

قانـوين واردېـدو مخـه ونیـي.

دوی وايـي، هېـواد تـه د تېلـو پـه غیـر قانـوين واردولـو کې پـه حکومت 

دننـه ځینـې کـړۍ هم شـاملې دي.

د دې تصـدۍ رئیـس ولیـد متیـم دا خـره د سـې شـنبې په ورځ پـه کابل 

کـې د واردیدونکـو تېلـو او ګازو د کیفیـت د ارزونـې پـه یوې ناسـته کې 

وکړه.

ښـاغيل متیـم وویـل، غیر قانوين وارد شـوي تېـل او ګاز، پـر چاپیریال، 

د خلکـو پـه روغتیـا او وسـایلو نـاوړه اغېـز کـوي او قانوين سـوداګرۍ 

تـه زیان رسـوي.

هغه زیاته کړه:

»قاچـاق، قاچاقـران کـوي، هغوی مخفـي خلک دي، پـه حکومت کې 

دننـه لـه ځینـو کړیـو رسه هـم الس لـري او پـه ضمـن کـې د منطقـې له 

مخالفینـو او سـیمه ییـزو قوماندانانـو رسه هـم اړیکي لـري، دوی په زور 

کارنـه کـوي بلکـې په غال يـې کوي، د هغـوی نیول د حکومـت لپاره هم 

سـخت دي، بیاهـم الرې چارې شـته دی.«

د نفتـو ګازو د تصـدۍ رئیـس داهم وویـل، هېواد ته هرکال شـاخوا درې 

تریلیونـه لیټـره تېـل واردیـږي چـې یوه برخـه یـې د بهرنیو ځواکونـو، بله 

یـې د حکومـت قانـوين واردات او دریمـه برخه یـې قاچاق دی.

د کورنیـو چـارو وزارت وايـي، هڅـې تېزې شـوي هغه رسحدی سـیمې 

چـې تېل او داسـې نـور مواد ځنـې په قاچاقـي توګه هېواد تـه داخلیږی، 

نـورې هم وڅـاري او کنټـرول یې کړي.

د دغـه وزارت د ویانـد مرسـتیال نجیـب دانـش پـه دې اړه ازادي راډیـو 

وویل: تـه 

»هغـه سـیمې چـې زمـوږ ترکنټـرول النـدې دي هڅـه کـوو چـې ویـې 

څـارو او د قاچـاق مخـه پـه کـې ونیسـو، خـو ځینـې رسحـدي سـیمې 

چـې صعـب العبوره او سـتونزې پـه کې دي هلته کله کله دا سـې پېښـې 

کیـږي خـو پـه مجمـوع کې پـه رسحداتو کـې دقاچـاق د مخنیـوي لپاره 

جـدي اراده موجـوده ده او رسبـره پردې تراوسـه څو ځلـې په رسحدونو 

کـې دداسـې حرکتونو مخـه نیول شـوې ده.«

د چاپیریـال سـاتنې اداره وايـي، د بـې کیفیتـه تېلو او داسـې نـورو موادو 

د کارونـې لـه املـه چاپیریـال ککـړ او د ډول ډول ناروغیو سـبب کېږي.

د چـارو پـوه رسدار خـان وايي حکومـت ته په کار ده چې داسـې طرحې 

تصویـب کـړې چـې د بهرنیـو ځواکونو د تېلـو کیفیت هـم ارزیايب کړای 

يش.

د نفتـو او ګازو د تصـدۍ مسـوولین وايـي پـه دې اړه یې د یوې پالیسـۍ 

پـه جوړېـدو الس پـورې کړی او پـه لږه موده کـې به یې د وزیرانو شـورا 

تـه به وړانـدې کړي.

افغانستان ته د بې کیفیته قاچاقي 

تېلو واردولو په اړه اندېښنې
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به جاي اين كه سعي كنيد مرد موفقيت باشيد، سعي كنيد مرد ارزش ها 
باشيد.
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در ماه ها و هفته های پسـین، رقم عودِت مهاجران 
به کشور به شدت افزایش یافته است؛ چنان که در 
هفتۀ اخیر، 35هزار مهاجر از کشورهای ایران و 
پاکستان به افغانستان بازگشته اند. پیش از این نیز 
گفته شده بود که در شش ماه گذشته، 200هزار 

مهاجر از پاکستان به افغانستان برگشته اند. 
سبب  افغانستان  و  پاکستان  مناسباِت  در  تنش 
افغانستانی  مهاجراِن  از  زیادی  شمارِ  که  شده 
وادار به ترِک آن کشور شوند و دوباره به خانه 
بسیاری  یعنی  بازگردند؛  اصلی شان  کاشانۀ  و 
از  به زور  پاکستان  توسط حکومِت  مهاجران  از 
این کشور اخراج شده و یا در حاِل اخراج اند. 
برگشت  که  است  این  اساسی  پرسِش  حاال  اما 
به  توجه  با  افغانستانی،  مهاجراِن  سیل آسای 
شرایط دشوار کشور، چگونه قابِل توجیه است؟
به  که  می گوید  مهاجرین  عودِت  ادارۀ  هرچند 
هر مهاجِر داوطلبی که سند داشته باشد، پنجصد 
دالر داده می شود، یک سلسله کمک های صحی 
در  مؤسسات  برخی  جانِب  از  کشور  مرز  در 
اختیارش قرار می گیرد و یک نمره زمین نیز به 
هر خانوادۀ مهاجر توزیع می گردد؛ اما مسلمًا حتا 
یابند، هرگز پاسخگوی  این وعده ها تحقق  اگر 

نیازها و مشکالِت فراواِن آنان نخواهد بود. 
کشور  به  ایران  و  پاکستان  از  که  خانواده هایی 
را  سال  سالیاِن  که  کسانی اند  می کنند،  عودت 
هیچ  دیگر  و  کرده اند  زنده گی  کشور  از  بیرون 
سرمایه و پشتوانه یی برای آن ها در این آب وخاک 
نمانده است و بدن شک با سرنوشِت نامعلومی 
در افغانستان مواجه خواهند شد. همچنین گفته 
می شود بیشتر مهاجراِن عودت کرده از پاکستان، 
در والیت های شرقی و جنوبِی کشور زنده گی 
به شدت  که  والیت هایی  همان  دقیق  می کنند؛ 
برخی  چنان که  ناآرامی اند.  و  جنگ  دستخوِش 
گفته اند،  عودت کرده  مهاجریِن  نماینده  گاِن  از 
آنان  والیت های  در  عودت کننده گان  وضعیِت 
رقت بار است و حتا برخی از آن ها به خدمات 

اولیۀ صحی و خوراکی دسترسی ندارند. 
وزارت  های  سخنگویان  ادعا های  علی رغم 
نماینده های  اجتماعی،  امور  و  کار  و  مهاجرین 
که  مدعی اند  کشور  شرقِی  والیت های  برخی 

هیچ توجهی به مهاجران نشده و نمی شود. 
صد  یا  پنجصد  با  مهاجران  که  نکنیم  فراموش 
یا موسسه یی در بدِو ورود  از دولت  دالری که 
چرِخ  نمی توانند  می کنند،  دریافت  کشور  به 
خود  پای  روی  و  بچرخانند  را  زنده گی شان 
مستلزم  مهاجران،  از  حمایت  مسلمًا  بایسـتند. 

بلندمدت  و  منظم  منسجم و  برنامۀ  داشتِن یک 
میهن،  به  بازگشت  از  پس  مهاجرین  تا  است 
و  گیرند  قرار  حمایت  مورد  مرحله  به  مرحله 
سربارِ  هرگز  و  شود  حفظ  عزت شان  و  آبرو 
که  می شود  دیده  متأسفانه  اما  نگردند.  جامعه 
نگاه دولت به مهاجران و پدیدۀ مهاجرت، یک 
نگاهِ روزمره، غیرعلمی و جامعه ناشناسانه است 
و از این رهگذر کمک های شان به مهاجرین نیز 

حقارت بار و گداپرورانه است. 
گفته می شود که هیأتی برای حِل مشکِل مهاجران 

با  صحبت هایی  طی  تا  است  رفته  پاکستان  به 
کمیشنر  نمایندۀ   حضور  با  پاکستانی  مقاماِت 
اقامِت  زماِن  مهاجرین،  امور  در  ملل  سازمان 
مهاجران را تمدید کرده و مشکالِت آنان را تا 
بنا به تجارِب گذشته،  اما  حِد ممکن رفع کند. 
این خصوص  در  پاکستان  که  نمی رسد  نظر  به 
جانِب  به  حساب  قابِل  یا  جدی  بسیار  تعهدی 
این  از  باید  افغانستان  حکومت  بسپارد.  مقابل 
بی بنیاد،  خوش باوری های  و  مقطعی  اقداماِت 
در  مهاجرت  اساسِی مسالۀ  به حِل  و  کند  گذر 

میان افغانستانی ها همت گمارد. 
افغانستان پس از سوریه، بیشترین میزاِن مهاجر 
هر  مهاجرت  این  و  دارد  جهان  سطِح  در  را 
روز به سمِت اروپا افزایش می یابد. انگیزه های 
متنوع  بسیار  ما،  شهرونداِن  میان  در  مهاجرت 
و  ناامنی  اما  است؛  متفاوت  خاستگاه های  با  و 
از  مهاجرت  دلیِل  بزرگ ترین  یقینًا  ثبات،  عدم 

کشور را شکل می دهد. مهاجراِن افغانستانی از 
دنبال  به  بیشتر  که  کم درآمد  و  بی سواد  اقشارِ 
نان و کارند، شروع و به قشرهای تحصیل کرده 
خدماِت  و  رفاه  دنباِل  به  بیشتر  که  متمول  و 
زیادی  بسیار  افراد  می شود.  ختم  اجتماعی اند، 
را  لقمه نان کشور  دنباِل یک  به  هستند که فقط 
ترک می کنند و اشخاصی نیز هستند که به رغِم 
اجتماعی،  بلنِد  مرتبۀ  و  ثروت  از  برخورداری 
کشور را ترک می کنند تا در جایی نفس بکشند 
بلکه  نمی دهد،  باروت  و  خون  بوی  نه تنها  که 
سرمایه های  همۀ  و  فرزندان  برای  امن  مکانی 

مادی و معنوی شان است. 
ادعای  اگر  ملی  وحدِت  دولت  رو،  این  از 
خدمت گزاری به مردم و کشور را دارد، باید از 
ریشه به معضِل مهاجرت در میاِن افغانستانی ها 
نگاه کند و به چاره یابِی علمی و عملی در این 
خصوص دست یازد. همان طور که پیشتر گفتیم، 
این معضل پدیده یی چندوجهی با خاستگاه های 
وجه  یک  به  پرداختن  صرفًا  که  است  متنوع 
گرهی  نمی تواند  آن،  جامعه شناختِی  وجوهِ  از 
رهنمایی  برای  عجالتًا  اما  بگشاید.  مشکل  از 
خاطرنشان  می توان  امر  متولیاِن  و  دولت مردان 
کرد که جنگ و ناامنی، اصلی ترین و بزرگ ترین 
خاستگاهِ مهاجرت در افغانستاِن بحران زده است 
و دیگر انگیزه ها و خاستگاه ها نیز سری در این 
بیشه دارند. یعنی اگر دولت بتواند در خصوِص 
تأمین امنیت به یک پیروزِی پایدار دست یابد، 
و  کرده  مهار  به نحوی  نیز  را  مهاجرت  معضِل 
این  به  مجاِل پرداخِت علمی و جامعه شناسیک 
دریافت  به تدریج  را  آن  بنیادی  حِل  و  موضوع 

خواهد کرد.
وحدت  دولت  که  است  الزم  وصف،  این  با 
ملی، معضل مهاجرت و رسیده گی به مشکالِت 
مهاجرین را از وادی حیرت و دستپاچه گی شامِل 
یک برنامۀ منظم و مدون سازد؛ به نحوی که در 
مقطعی،  و  موردی  کمک های  و  اقدامات  کنار 
آن  ریشه های  خشکاندِن  و  درازمدت  حِل  به 
اعطای  مانند  فوری  کمک های  شود.   پرداخته 
هرچند  کرده،  عودت  فرد  هر  به  دالر  پنجصد 
می تواند  فقط  اما  است،  مطلوب  و  ضروری 
مسکنی زودگذر بر دردِ دوامدارِ مهاجرت باشد. 
مورد  اگر  آمد،  گفته  مقال  این  در  آن چه  ولی 
توجه مسووالِن امر قرار گیرد، می تواند جرقه یی 
مهاجرت در درازمدت  برای درماِن دایمِی دردِ 

باشد.   
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ملــی  امنیــت  شــورای  مشــاور  و  امنیتــی  مقام هــای 
افغانســتان، دیــروز در والیــت کنـــدز از مبــارزه بــا 
تروریســتان در خانــه بــه خانــه و النــه بــه النــه صحبــت 

کردنــد و گفتنــد کــه آنــان را از بیــن می برنــد. 
ــاور  ــر مش ــای اتم ــب آق ــتر از جان ــارات، بیش ــن اظه ای
شــورای امنیــت ملــی کشــور مطــرح شــده اســت. او ایــن 
ــان  ــد از برگشــتش از روســیه بی ــارات را درســت بع اظه

کــرده اســت. 
 حضــور هیأتــی بــه اشــتراک وزرای دفــاع ملــی و امــور 
ــت  ــده مأموری ــت و فرمان ــورای امنی ــاور ش ــه، مش داخل
ــک  ــدز، از ی ــتان در کنـ ــو در افغانس ــع نات ــت قاط حمای
طــرف نشــان از آن داشــت کــه جنــگ در افغانســتان بــه 
ــل  ــیه تبدی ــل روس ــورهایی مث ــرای کش ــدی کالن ب تهدی
شــده اســت و دولــت افغانســتان در تــالش اســت کشــور 
روســیه را اطمینــان دهــد کــه تروریســتان مهارشــدنی انــد.
ــی  ــا، پیچیده گ ــن موضع گیری ه ــِر ای ــوی دیگ ــا پهل  ام
ایــن بــازی را نیــز بــه نمایــش می گــذارد و نتیجــۀ 
بالعکــس دارد؛ یعنــی طالبــاِن کنـــدز بــا شــبکه های 

منطقه یــی دیگــر رابطــه داشــته باشــند. 
ــاِن آن  ــه از احتمــال رابطــۀ طالب ــدز ک ــی کنـ ســخنان وال
ــه آن  ــبت ب ــت و نس ــرده برداش ــیه پ ــا روس ــت ب والی
هشــدار دارد، نمی توانــد عــادی باشــد. آن اظهــارات 
نشــان می دهــد کــه موضع گیــری مشــاور شــورای امنیــت 
ــی را هــم  ــام متفاوت ــد پی ملــی کشــور در کنـــدز، می توان
ــِگ  ــت جن ــه پیچیده گــی وضعی ــرده باشــد و ب ــره ک مخاب

ــد.  ــت می کن ــتر دالل ــتان بیش افغانس
ــِگ  واضــح اســت کــه جنــگ افغانســتان دیگــر یــک جن
منافــع  آن  در  کــه  جنگی ســت  بــل  نیســت؛  ســاده 
ــی  ــن حالت ــود. در چن ــر می ش ــف متأث ــورهای مختل کش
ــد  ــور بای ــووالن کش ــت مداران و مس ــرای سیاس ــه ب آن چ
ــن  ــور را از ای ــه کش ــه چگون ــت ک ــن اس ــد ای ــم باش مه
ورطــۀ هولنــاک رهایــی بخشــند و چگونــه آن را قربانــی 
ــی  ــن انتظــار در حال ــاک نســازند. ای ــای خطرن بازی ه
ــاوت  ــای متف ــر نام ه ــی زی ــای مختلف ــه پروژه ه ــت ک اس
در حــال شــکل گیری و عملــی شــدن در ایــن کشــور انــد 
و بیــم آن مــی رود کــه ادامــۀ ایــن گونــه بازی هــا کشــور 
را بــه مرکــز آزمایــش انــواع رقابت هــا و تقابل هــا تبدیــل 
کنــد کــه نتیجــۀ آن تباهــی بیشــتر مــردم افغانســتان باشــد. 
ســفر هیــأت بلندپایــۀ امنیتــی کشــور بــه کنـــدز در حالــی 
ــور  ــرِف کش ــگ در چهارط ــه جن ــرد ک ــورت می گی ص
زبانــه کشــیده و کابــل شــاهد تهدیدهــای بســیار زیــادی 
اســت. اگــر به راســتی عزمــی بــرای از بیــن بــردن 
ــب و داعــش کــه  ــه طال ــد ب تروریســتان وجــود دارد، بای
هــر دو تهدیــدی مســاوی بــرای مــردم و دولــت انــد، بــه 
ــدمِ نخســت  ــد در ق ــز بای ــده شــوند و نی ــک چشــم دی ی
ــت وجوی  ــه جس ــدز ب ــان در کنـ ــه طالب ــای این ک ــه ج ب
خانــه بــه خانــۀ تهدیــدی شــوند، بایــد در عمــل هــم آن را 
تجربــه کننــد و دولــت بــه زودی کنـــدز را از وجــود آنــان 
ــمال  ــان در ش ــه طالب ــت ک ــن در حالی س ــد. ای ــاک کن پ
کشــور دو مرکــِز فعــال و مهــم دارنــد کــه یکی آن، کنـــدز 
ــه  ــه نظــر نمی رســد ک ــم بغــالن اســت و ب و دیگــری ه
بــه بســیار زودی ایــن دو منطقــه از تصــرف طالبــان پــاک 
شــوند. بنابرایــن مــردم افغانســتان به شــدت نیازمنــد ایــن 
ــل  ــت عم ــۀ درس ــه گون ــان ب ــد دولت ش ــه ببینن ــد ک ان
می کنــد و بــه هیــچ عنــوان کشــور در یــک سیاســِت بــد 

ــود.  ــی نمی ش قربان
ــه  ــی ک ــان پیمانه ی ــه هم ــورمان ب ــه کش ــم ک ــا می دانی م
نقطــۀ تقابــل منافــع و میــدان بزکشــی های جهانــی و 
سودکشــی های  و  تعامــل  میــدان  اســت،  منطقه یــی 
ــه  ــن افغانســتان ب ــا دســت یافت ــز هســت؛ ام بی شــمار نی
هریــک از ایــن گزینه هــا بــه نیــت بازیگــران داخلــی مــا 

هــم بســته گی دارد.

هشدار مقام های امنیتی 
در کنـدز به چه کسی؟
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تنش در مناسباِت پاکستان و افغانستان 
سبب شده که شماِر زیادی از مهاجراِن 

افغانستانی وادار به ترِک آن کشور شوند 
و دوباره به خانه و کاشانۀ اصلی شان 

بازگردند؛ یعنی بسیاری از مهاجران توسط 
حکومِت پاکستان به زور از این کشور اخراج 
شده و یا در حاِل اخراج اند. اما حاال پرسِش 

اساسی این است که برگشت سیل آسای 
مهاجراِن افغانستانی، با توجه به شرایط 
دشوار کشور، چگونه قابِل توجیه است؟

هرچند ادارة عودِت مهاجرین می گوید که 
به هر مهاجِر داوطلبی که سند داشته باشد، 

پنجصد دالر داده می شود، یک سلسله 
کمک های صحی در مرز کشور از جانِب برخی 
مؤسسات در اختیارش قرار می گیرد و یک 
نمره زمین نیز به هر خانوادة مهاجر توزیع 
می گردد؛ اما مسلماً حتا اگر این وعده ها 
تحقق یابند، هرگز پاسخگوی نیازها و 

مشکاِت فراواِن آنان نخواهد بود
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رسانه ها در برزِخ توفیق و شکست
گفت وگو با نظری پریانی پیراموِن رسانه ها، دمکراسی، احزاب و منافع ملی در افغانستان

مصاحبه کننده: بیژن آرین- دانش آموختة روابط بین الملل

پریانی  با نظری  این گفت وگو چنـدی پیش  اشاره: 
در  استفاده  به هدِف  ماندگار،  روزنامۀ  مسووِل  مدیر 
است.  شده  انجام  دانشجویی  ـ  علمی  تحقیِق  یک 
برای  را  آن  محتوای  »ماندگار«  که  آن جایی  از  اما 
خواننده گاِن گرامی خالی از فایده نمی داند، به نشرِ 

آن اهتمام ورزیده است.
 ***

چگونـه  را  گذشـته  سـال   14 در  رسـانه ها  کارکـرد 
می کنیـد؟ ارزیابـی 

دوراِن جدیـد افغانسـتان یعنـی یک ونیـم دهـۀ گذشـته بـا 
فعالیـت رسـانه ها آغـاز شـد و ایـن فعالیـت توانسـت تأثیر 
به صـورِت  جامعـه  بـه  آگاهی بخشـی  جهـت  در  را  خـود 
عریـان بگـذارد و نسـلی را به وجـود آورد و تقدیـم جامعه 
کنـد کـه متفاوت تـر از نسـل های گذشـته می اندیشـد و این 

از برکـِت آگاهی دهـی رسـانه اسـت. 
ایـن نسـِل نوظهـور و متفـاوت، تـا انـدازۀ زیـادی محصوِل 
فعالیـِت رسـانه های کشـور انـد و از ایـن رهگـذر، بـه یک 
آگاهـِی تـازه دسـت یافته انـد. به عبـارت دیگر، رسـانه های 
دیـداری و شـنیداری و چاپـی در همـۀ عرصه هـا حتـا در 
عرصـۀ زبـان یـا گفتـارِ ایـن نسـل تأثیـر خـود را گذاشـته 
ارایـه  و آگاهی هـای فراوانـی را بـه خانواده هـا و جامعـه 
کرده انـد. رسـانه ها دولت را که بخشـی از جامعه محسـوب 
می شـود، متوجـه خطاهـا و کم کاری هایـش کـرده و بـا جـا 
انداختـِن فرهنـگ نقـد و انتقـاد در اجتمـاع، به دموکراسـِی 
در افغانسـتان جاِن تازه بخشـیده اسـت. حتا گزاف نخواهد 
بـود اگـر بگوییـم رسـانه ها با تزریـق آگاهـی و اطالعات به 
جامعـه، سـبب یـک انقـالب فکری در کشـور شـده و یک 
مسـیر تـازه در برابـِر نسـل های نـو گشـوده اسـت. آن چـه 
گفتـه شـد، همـه از جنبه هـای مثبـت کارکـرد رسـانه در 
جامعـۀ ماسـت؛ امـا می تـوان بـر جنبه هـا و پهلوهـای منفِی 

فعالیـِت رسـانه های مان نیـز انگشـت گذاشـت. 
بـه گونـۀ نمونـه، چـه جنبـۀ منفی یـی را در رسـانه های 

افغانسـتان می تـوان انگشت نشـان کـرد؟ 
مسـلمًا امـروزه رسـانه بـه عنـوان ابـزاری بـرای نمایـش و 
انتقـال کاالی فرهنگـی در جوامـِع مختلـف مـورد اسـتفاده 
قـرار می گیـرد. رسـانه های تصویـری در واقـع انتقال دهندۀ 
فرهنـگ به عنوان کاال به جامعه یا جوامِع مشـخص هسـتند 
و در عیـن حـال، انتقال دهندۀ یک پیـامِ مخصوص و خاص 
فرهنگ هـای  می باشـند.  خـاص  جوامعـی  و  جامعـه  بـه 
در  می تواننـد  رسـانه یی  فعالیت هـای  طریـِق  از  بیرونـی 
جوامـع جـوالن پیـدا کننـد و تأثیـرات منفـی یا مثبـِت خود 
را به جـا بگذارنـد. رسـانه های کشـور بـا درک ایـن نکتـه 
می تواننـد در  نشـراِت خـود صاحب یک پالن و اسـتراتژی 
هوشـمند باشـند. اما متأسـفانه رسـانه های ما در ایـن پانزده 
سـال، بـا نشـر و پخـِش کاالهـای فرهنگـِی پسـت و نـازِل 
خارجـی ـ ماننـد سـریال های طویـل و بی محتـوای هنـدی 
و ترکـی و فـروِش آن بـه مخاطبـاِن بی خبـر، ثابـت کرده اند 
کـه اهمیتـی به کیفیـِت کار و ارتقای ذوق و شـعورِ هنری و 
فرهنگـی جامعه/مخاطـب قایـل نیســتند و چیـزی که برای 
آن هـا مهـم اسـت، پُر کـردِن وقت مخاطب و کسـِب سـود 
از کم ذوقـِی آن  اسـت. در حالـی که باید بدانیم، رسـانه یک 
ابـزار اسـت و این ابـزار مانند چاقو در دسـت ما قـرار دارد 
و ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد تصمیـم بگیریم کـه بـا آن میوه 
را پوسـت کنـده و نـوش جـان کنیم یا جـاِن یک انسـان را 
تهدیـد کنیـم. رسـانه ها بـا قابلیت هایـی که در جهـِت مثبت 
و منفـی دارنـد، می تواننـد سرنوشـِت انسـان ها و جوامـع را 

بسـازند. دگرگون 
همچنیـن از جملـه کارکردهـای منفـی رسـانه ها می تـوان 
گفـت، فعالیـت برخـی از رسـانه ها ـ خواسـته یا ناخواسـته 
ـ مـردم افغانسـتان رو در روِی یکدیگـر قـرار داده اسـت. 
مـا فعالیت هـای بیشـتر ایـن رسـانه ها را بـه گونه یی شـاهد 
بوده ایـم کـه نقـاِق قومی را به نحـوی دامن زده انـد و گاهی 
کرده انـد.  عمـل  جامعـه  در  دشـمن  بلندگوهـای  هماننـِد 
جامعـه  می توانـد  رسـالت مند  رسـانه  یـک  درحالی کـه 
را از تشـتت و افتـراق بـه سـمت یک پارچه گـی و اتحـاد 
رهنمـون شـود. و مسـلمًا انتظـار از رسـانه ها در افغانسـتاِن 
از  مـا  کشـور  مسـلمًا  انتظاری سـت.  چنیـن  درون  منازعـه، 
لحـاظ سیاسـی ـ اجتماعـی در یـک وضعیـِت بحـران زا و 

مرگ آفریـن قـرار دارد و رسـانه ها همـان آب حیاتی سـت 
کـه می توانـد جامعـه را جـاِن دوبـاره بخشـد. 

رسـانۀ رسـالت مند می توانـد زمینـۀ گفت وگوی سـازنده را 
به وجـود بیـاورد، متعصب تریـن و مسـتبدترین انسـان ها را 
بـه طـرِف تسـاهل و تسـامح بکشـاند و اندیشـه های متضاد 
را در یـک میـز آشـتی دهـد؛ و یـک رسـانۀ نارسـالت مند 
و  مشـکالت  انـواِع  نطفه گـذارِ  می توانـد  نیـز  سـربه هوا  و 
بحران هـا در کشـور باشـد و همۀ داشـته های یـک جامعه را 
بربـاد دهـد که صـد البته این توفیق یا شکسـت، بـه نوعیِت 

مدیریـت و تعلقـاِت یک رسـانه بسـته گی دارد. 
 

مثبـِت وضعیـِت  تغییـر  بـرای  افغانسـتان  در  رسـانه ها 
سیاسـی چــقدر نقـش داشـته اند؟

رفتـن مـردم بـه پـای صندوق هـای رای و یـا انتخابـات، از 
کارکردهـای رسـانه ها بـوده، بدیـن معنـی که انحـراِف نگاه 
مـردم نسـبت بـه ابـزار کسـب قـدرت، از میلـۀ تفنـگ بـه 
برگـۀ رای دهـی، از نتایج تالش و فعالیِت رسـانه ها شـمرده 
می شـود. زمانی هم که انتخابات در افغانسـتان برگزار شـده 
امـا در پروسـه و نتایـِج آن دسـتبرد صـورت گرفته، رسـانه 
جـز افشـاگری تقلبـات کارِ دیگـری نتوانسـته انجـام دهـد. 
همیـن نفـس آگاهی دهـی امـروزه سـبب شـده کـه مـردم 
کمیـِت حکومـت  و  کیفیـت  بـه چگونه گـی  را  نگاه شـان 
بـه شـکِل دقیـق معطـوف بکننـد، بـه ایـن معنـی کـه حـاال 
می فهمنـد مبنـای سـاختارِ همین حکومت چیسـت، ظرفیت 
و یـا توان منـدی رهبـراِن حکومـت در کـدام حـد اسـت و 
اسـت.  روان  کدام سـو  بـه  حکومـت  سیاسـت گذاری های 
این هـا از مـواردی انـد کـه بـه دلیـل کارکـرد رسـانه ها بـه 

وجـود آمده انـد. همچنیـن امروز زمینـۀ حضورِ ولـو اندِک 
زنـان در جامعـه کـه مسـلمًا یک گام مثبت سیاسـی اسـت، 

بیشـتر از طریـق رسـانه ها فراهـم شـده اسـت.
پـدری کـه تـا دیـروز دختـرش را به دلیـل رفتن بـه مکتب 
مالمـت می کـرد، امـروز خـودش دخترانـش را بـه مکتـب 
ممکـن  کـه  نمی کنـد  فکـر  این هـم  بـه  و  می کنـد  روان 
بـاد چـادر دخترکـش را بـاد در جایـی بـرای لحظه یـی از 
سـرش کنـار بزنـد. حـاال می توانـد بـه آن کنـار بیایـد. یقینًا 
ایـن رسـانه اسـت کـه آگاهـی و آسـان گیری را در ذهـِن 
افـراد پدیـد مـی آورد. از ایـن لحـاظ، از انتقـاد از حکومـت 
هـا تا کشـانیدن مـردم بـه انتخابات و تـا تاثیرگـذاری روی 
جنبه هـای مختلـف زنده گـی، نقـش رسـانه ها را در بهبـود 
عملکـرد دولت مردان روشـن می سـازد. همچنین مـا دیدیم 
کـه بـر سـِر دو واژۀ »دانشـگاه« و »پوهنتـون«، مـردم و حتـا 
دولـت دو دسـته شـده و بـا یکدیگـر درگیـر شـدند. امـا 
به تدریـج بـر اثـر فعالیـت رسـانه ها، نمایِش نقـد و نظرهای 
علمـی و ارایـۀ بینش هـای متفـاوت مشـاهده کردیـم کـه 
ایـن مشـکل در مجلـس نماینـده گان حـد اقـل در سـطح 
قانـون تحصیـالت عالـی نظامـی حـل شـد. اطـالع دهـی 
در مـورد هویـت شـهروندی و احتـرام بـه آن سـبب شـد 
قانـون شناسـنامه ی برقـی بـه گونـه مـدرن عادالنـه آن در 

مجلـس تصویـب و رییـس جمهوری توشـیح کنـد و بازهم 
بـه دلیـل آگاهی دهی هـای بیشـتر، موانـع بـر سـر توزیع آن 
نیـز برداشـته می شـود. در بارۀ تقلبـات وسـیع انتخاباتی نیز 
مـا دیدیم کـه آگاهی دهِی رسـانه ها و بسـیج افـکار عمومی 
توسـط آن هـا باعـث شـد کـه حکومـت و جامعـۀ جهانـی 
نتوانـد در قبـال وضعیـت بی توجـه باشـد. مسـلمًا زمانی که 
مـا یـک دولت مسـوول و پاسـخگو داشـته باشـیم، رسـانه 
بهتریـن ابـزار بـرای کشـانیدِن دولـت بـه سـوی عملکـرد 
مثبـت اسـت. امـا زمانـی کـه دولـت  بی توجـه باشـند، اگـر 
رسـانه بسـیار قـوی عمـل کنـد، سـنگ ترین حکومـت نیـز 

نـرم می شـود و بـه خواسـت ِ مـردم تمکیـن می کنـد.
افغانسـتان  رسـانه های  زدیـد،  سـخن  آگاهی دهـی  از 
در امـرِ آگاهی دهـی یـا اطالع رسـانی چقـدر بی طـرف 

بوده انـد؟
داریـم،  رسـانه یی  فعالیت هـای  از  نـو  تجربـۀ  یـک  مـا 
افغانسـتان کشوری سـت کـه یک ونیـم دهـه می شـود کـه 
از دوراِن متفـاوِت گذشـته گـذار کـرده و در یـک وضعیِت 
جدیـد قـرار گرفتـه. امـا متأسـفانه مـا در وضعیـِت جدیـد 
نیـز هنـوز متأثـر از دوراِن متفـاوِت گذشـته هسـتیم کـه در 
واقـع امروزمـان را پیونـد می زند بـه وضعیت دیـروز. بدین 
معنـا کـه مـا در دیـروز حرکت هـای متضـاد و خوانش های 
خشـن را داشـتیم ولـی امـروزه همـان خوانش هـا بـا تغییر 
لبـاس وجـود دارنـد؛ بنابرایـن در چنین وضعیتی، رسـانه ها 
و  باشـند  متضـاد  یـا طیف هـای  گروه هـا  ابـزارِ  می تواننـد 
وقتـی ابـزار این دسـته ها قرار گرفتنـد، فرایند عملیاتی شـان 
نیـز در برابـر یکدیگـر قـرار می گیـرد و این می توانـد برای 

جامعـۀ گـذار کـرده یـا در حـاِل گـذار مضر باشـد.

یعنی رسانه ها بی طرفانه عمل نکرده اند؟ 
مـا هیـچ رسـانه یی را در جهـان نمی توانیـم سـراغ داشـته 
رسـانه یی  هـر  کنـد.  عمـل  بی طرفانـه  کامـاًل  کـه  باشـیم 
کـه ایجـاد می شـود، در پـی یـک انگیـزه یـا هـدف ایجـاد 
می شـود، و نفـس هدف منـدی ایجـاد یـک رسـانه، آن را 
در نقـِش یـک ابـزار تبـارز می دهـد که این سـبب می شـود 
رسـانه در فرصت هـا و اوقاتـی خـاص،  جانب دارانـه عمل 
بکنـد. شـما اگـر یک رسـانۀ بین المللـی را مد نظـر بگیرید، 
یـک سـال هـم اگـر به شـکل عـادی فعالیـت کنـد، اما یک 
خبـر را هدف مندانـه می خواهـد به گوش جهان برسـاند که 
آن خبـر مربـوط می شـود بـه منافِع دسـتگاهی که در پشـِت 
آن رسـانه خوابیـده. در افغانسـتان نیـز همیـن تجربه وجود 
در  رسـانه یی  هیـچ  باشـیم.  اسـتثنا  نمی توانیـم  مـا  و  دارد 
افغانسـتان بی طـرف نیسـت و اگـر رسـانه یی ادعـا کنـد که 
مـن بی طرف هسـتم، ادعایـی گزاف کرده اسـت. بـه عنوان 
نمونـه، روزنامـۀ مانـدگار بـه عنوان یـک رسـانه در جریان 
انتخابـات طـرف دار بـود، تلویزیون طلوع نیـز جهتش کاماًل 
مشـخص بـود، تلویزیـون آریانـا هـم دارای جهـِت معلـوم 
بـود و روزنامـۀ هشـت صبح نیز جهِت مشـخصی را تعقیب 
می کـرد. جانـب داری یک امِر طبیعی در رسـانه های ماسـت 

و نمی تـوان انتظـاری خـالِف آن را داشـت.

آزادی بیـان یکـی از مولفه هـای دموکراسـی اسـت؛ اما 
آزادی بیانـی کـه حـاال در کشـور دموکراِت افغانسـتان 
شـکل گرفتـه، برخـی آن را دسـتاورد رسـانه ها می دانند 
و برخـی دیگـر، دسـتاورد حکومت می خواننـد. با کدام 

دیـدگاه موافق هسـتید؟
آزادی بیـان و بـه عبارتی آزادی رسـانه ها، متأثـر از وضعیِت 
جدیـد اسـت و بایسـتۀ بدیهی و طبیعـِی فرایند دموکراسـی 
در کشـور محسـوب می شـود کـه در آن مـردم  مـردم و 
کاربـران رسـانه خـود موجـی بـرای شـکل گیری آن بـوده 
انـد و نیـاز جامعـه آن را پروریـده اسـت. بنابرایـن آزادی 
رسـانه ها الزمـۀ نظـامِ کنونـی می باشـد؛ یعنـی تفاوتـی کـه 
می خواهیـم نسـبت بـه دورۀ طالبان و یا پیش از 11 سـپتمبر 
شـاهدش باشـیم، فقـط در فعالیـِت رسـانه ها متصور اسـت. 
اگر آزادی رسـانه ها نباشـد، اسـتبداد در بلندتریـن حِد خود 
شـکل می گیـرد و آن وقـت نمی تـوان ادعـا کـرد کـه مـا از 
نظامـی مبتنـی بـر دموکراسـی یـا حتـا متمایل به دمکراسـی 
برخـوردار هسـتیم. آزادی رسـانه ها خط سـرِخ دموکراسـی 
اسـتبداد حکم فرمایـی خواهـد کـردـ  آن،  بـدون  اسـت و 
هرچنـد اکنـون در موجودیـِت رسـانه های آزاد، زمینه هایـی 

از اسـتبداد در کشـور وجـود دارد امـا زود گـذر اسـت.
در چه مواردی استبداد وجود دارد؟

اسـتبداد در زمینه هـای سیاسـی وجـود دارد، در زمینه هـای 
حـوزۀ  در  دخالـت  زمینه هـای  در  دارد،  وجـود  فرهنگـی 
فـردی وجـود دارد. به ویـژه شـما وقتی بـه روسـتاها و حتا 
مراکـز والیـت هـا سـفر می کنیـد، در آن جـا اسـتبداد مطلق 
و حاکـم را مشـاهده می کنیـد و می فهمیـد کـه دموکراسـی 
خارجـی  وجـودِ  شـهرها،  و  والیـات  مراکـز  در  به جـز 
نـدارد. از ایـن لحـاظ، آزادی بیـان آن هـم به گونۀ نسـبی را 
می تـوان دسـتاورد مـردم افغانسـتان دانسـت، نـه حکومت. 
حکومـت نتوانسـته مانـع آزادی بیـان یـا آزادی رسـانه ها 
شـود. حکومـت قلبـًا بـا آزادی بیـان سـِر سـازش نداشـته  
اسـت؛ چنان کـه بـاری آقـای کـرزی در لنـدن در حضـورِ 
شـخصیت های غربـی، از آزادی بیـان در افغانسـتان انتقـاد 
کـرد و گفتـه بـود کـه آزادی بیـان بـرای افغانسـتان بسـیار 

مضـر تمام شـده اسـت. 
حـاال ایـن مضـرات از نظـرِ حامد کـرزی کـدام موارد 

بوده انـد؟ 
مسـلمًا مضـراِت خاصـی وجود نداشـته اند. امـا آن چه آقای 
کـرزی را به این واکنش واداشـته بود، ایسـتاده گِی رسـانه ها 
تمامیت خواهی هـای  و  ندانـم کاری  و  فسـاد  برابـر  در 
حکومـت او بوده اسـت. رسـانه ها هرشـب از سیاسـت های 
آقـای کـرزی انتقـاد  می کردنـد، از فسـاد وزیـران حکومـِت 
وی حکایت هاگفته انـد و صفحـاِت خـود را از افشـاگری ها 
پُـر کرده انـد و بدیهی سـت کـه تحمـِل چنین وضعـی برای 
حاکمـی کـه بـه دموکراسـی و آزادی بیـان خـو نکـرده بود 
بسـیار دردنـاک می نمـود.  آقـای کـرزی اگـر آزادی بیان را 
تحمـل هـم کرده بـود، یقینـًا از روی جبـر و اکراه بـوده، نه 
بـر اسـاِس عالقـه بـه ارزش آن. حـاال هـم در دوران آقایان 
غنـی و عبـداهلل عیـن وضعیـت را داریـم. به باور مـن، پیش 
از این کـه دولـت در رایـج سـاختن آزادی بیان نقش داشـته 
باشـد، جامعـۀ جهانـی و تمویل کننـده گان غربـی در این باره 
نقـش آفریده انـد. ارگ تنها یـک یا دو رسـانه را ایجاد کرده 
کـه از زمـان آقـای کـرزی تـا هنـوز در جهـِت خشـونت و 
اختنـاق کار می کننـد، امـا سـایر رسـانه ها که توسـط مردم، 
ایجـاد شـده اند،  نهادهـا و موسسـاِت داخلـی و خارجـی 
نقـش مثبت تـری را در راسـتای تسـاهل و مـدارا در جامعه 

کرده اند.  بـازی 
منظورتـان ایـن اسـت کـه دولت بیشـتر خواهـاِن وضِع 

محدودیـت یـا سانسـور بـر رسـانه ها بوده اسـت؟ 
دقیقـًا! بـرای وضِع سانسـور بر رسـانه ها تالش هـای زیادی 
صـورت گرفتـه؛ از ارعـاب تـا تطمیـع و غافلگیـر سـاختِن 
رسـانه ها، کـه در جاهایـی موثر بـوده و در جاهایـی هم نه. 
از ایـن لحـاظ آزادی بیـان، محصـول کارِ مردم افغانسـتان و 
همـان نسلی سـت کـه آمدنـد و در رسـانه ها شـب و روزِ 
خـود را گذراندنـد و کار و زحمـت کشـیدند و رسـانه ها 
را از پایین هـا بـه اوج رسـاندند. البتـه تـا دیـروز رسـانه ها 
امـا  رادیـو و روزنامـه خالصـه می شـد،  تلویریـون و  بـه 
حـاال تویتـر، فیس بـوک و سـایر شـبکه های انترنتـی نیـز به 
ایـن جمـع اضافـه شـده اند و هـر کـس بـا اسـتفاده از آن ها 
می توانـد هرچـه دلـش خواسـت بگویـد و آزادی بیـان را 
تمثیـل کنـد. ولـی بـا این همـه در افغانسـتان تـالش بـرای 
سـرکوِب آزادی بیـان به انحاء مختلف وجـود دارد و دولت 
بایـد نه تنهـا بـه ایـن تالش هـا پایـان دهـد، بـل بایـد بـه 
تقویـِت هرچه بیشـتِر حـق آزادی بیان همت گمـارد. اکنون 
تالش هـای حکومـت بـرای وضع کـردن مالیات سـنگین بر 
رسـانه ها بـه معنـای تـالش بـرای محـدود کـردن و بسـتن 

بسـیاری از رسانه هاسـت.

بخش نخسـت

ACKU
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بخش نخست

عشــــــق 
و عاشقی های زودهنگام

بخش نخست

نوجوانان در سنین بلوغ، زیر فشارهای عاطفی و هیجانی زیادی قرار دارند. در 
این دوره، نوجوانان به طور طبیعی گرایش به مظاهر نو داشته و در مورد ظاهر، 
مودل مو و انتخاب پوشش با پدر و مادر خود اختالف دارند. این نوع گرایش هاي 
طبیعی، از عوارض دوران بلوغ است که اگر والدین برخورد درستی با آن داشته 
باشند، با گذشت زمان تعدیل می شود. متاسفانه به دلیل فشارها و محدودیت هایی 
که والدین بر فرزندان خود اعمال می کنند »تب دورۀ نوجوانی« در آن ها نهادینه 
خانواده ها  می شوند.  لجاجت  طوالنی  دورۀ  یک  وارد  فرزندان  و  والدین  و  شده 
در  بلوغ  دوران  عالیم  ظهور  با  و  ندارند  بلوغ  دوران  شرایط  از  چندانی  اطالع 
فرزندان خود، دچار ترس شده و به محدودسازی فرزندان خود می پردازند. این 
شرایط باعث می شود که تعارض بین والدین و فرزندان زیاد شده و نوجوان از 
لحاظ عاطفی زیر فشار شدیدی قرار گیرد. نوجوان در این صورت، برای ارضای 
نیازهای روانی خود، به اجتماع کشیده می شود و با اولین ابراز محبت، احساس 
»عاشق شدن« در او شکل می گیرد و فکر می کند کسی پیدا شده که او را می فهمد 
و تایید می کند. در این مقاله قصد داریم عوارض این هیجانات دوران بلوغ را مورد 

بررسی قرار دهیم.
 

پشیمانی از قول و قرار ازدواج 
از عوارض عشق های دوران بلوغ، رد و بدل شدن قول و قرار ازدواج بین دختر 

و پسر است. 
برخی از نوجوانان زیر تاثیر هیجان هاي روحی دوران بلوغ، نسبت به هم متعهد 
شده و قول ازدواج می دهند؛ ولي در بیشترین موارد پس از چندسال و با تعدیل 
اما به دلیل  اند  نتیجه می رسند که تصمیم غلطی گرفته  این  به  هیجانات روحی، 
قولی که به هم داده اند، قادر به جدایی نبوده و مجبور به ازدواج می شوند. این 
احساس تعهد در دختران بیشتر دیده می شود. در این حالت، آن ها فکر می کنند 
با  مسوولیتش  مشکلی شود،  دچار  مقابل  اگر طرف  رابطه،  پایان  در صورت  که 

آن هاست و دچار عذاب وجدان می شوند.
روان شناسان معتقد اند که »بی تجربه گی و ساده گی نوجوانان در روابط اجتماعی، 
دوران  دوستی های  مدارک  می کند«.  ایجاد  آن ها  آیندۀ  زنده گی  در  مشکالتی 
به  می شود،  بدل  و  رد  پسر  و  دختر  بین  که  هدایایی  و  نوشته  نوجوانی، عکس، 
عنوان تهدیدی برای زنده گی آیندۀ آن ها مطرح است. برخی از نوجوانان با دوست 
این عکس ها  خود عکس می گیرند و عکس های خانواده گی رد و بدل می کنند. 
مورد سوءاستفاده قرار گرفته و پس از جدایی، وسیلۀ باج خواهی یکی از طرفین 
)بیشترینه پسران( می شود. بسیاری از پسران و دخترانی که تجربۀ این دوستی ها 
را دارند، پس از ازدواج خود همواره دغدغه و نگرانِی فاش شدن روابط گذشتۀ 
خود را دارند. در این دوره، نوجوان برای حفظ این ارتباط تالش می کند و حاضر 
حتا  و  ارتباط  ادامۀ  به  مصر  آن ها  بپردازد.  رابطه  ادامۀ  برای  هزینه یی  هر  است 
ازدواج هستند. در این حالت، قطع رابطه به افسرده گی شدید منجر شده و نوجوان 
بی حوصله می شود، میل به زندگی ندارد و در مواردی نیز دست به خودکشی می 

زند. 
دوستی های  عوارض  دیگر  از  خیانت،  احساس  و  آینده  به همسر  نسبت  بدبینی 
مخالف  جنس  با  روابطی  نوجوانی  دوران  در  که  افرادی  است.  نوجوانی  دوران 
داشته اند، پس از ازدواج به همسر خود شک دارند. حتا اگر دختر و پسر پس از 
دوستی با هم ازدواج کنند، نسبت به هم اطمینان الزم را ندارند و همواره ظن به 
خیانت دارند. آن ها فکر می کنند کسی که حاضر به دوستی با آن ها شده، ممکن 

است با دیگران نیز رابطه برقرار کند. 

رابطۀ  تقابل  تا  کوشیده ام  نوشتار  این  در 
عاشق و معشوق را با نسبت خواجه و برده 
از نگاه هگل بیان کنم. طبیعتًا وجوه دیگری 
از عشق نیز وجود دارد که بیان شان در این 
مقال نمی گنجد، برای مثال تقابل خصمانه 
میان عاشق و معشوق نیز قابل تصور است؛ 
میان  ارتباط  در  تقابل،  این  بارز  نمونۀ 
چشم  به  رژین،  نامزدش،  و  یرکگور  کی 
را  نوشتار  این  می رود  انتظار  می خورد. 
عشق  از  گذرا  و  اجمالی  طرحی  هم چون 

هگلی بینگارید.
سرآغاز

مقولۀ  را  تقابل  می توان  هگل  فلسفۀ  در 
ما  سعی  بنابراین  آورد.  حساب  به  اصلی 
دریچه  از  را  عشق  که  بود  خواهد  آن  بر 
دو تقابل متقابلین بنگریم: تقابلی که نسبت 
معشوق  و  عاشق  رابطۀ  با  برده  و  خواجه 
ادیان  بین  تقابل  نیز  و  دارد  خانواده(  )در 
یهود و مسیح. در رابطۀ عاشق و معشوق، 
یک دیگر  در  مرد  و  زن  انحالل شخصیت 

خانواده،  بنیاد  صورت  به  آن ها  ارتقای  و 
نمایانندۀ مشـخصه های عشق از نگاه هگل 
است. هم چنین، با شرحی تطبیقی از اقوام 
یهود و مسیح )که در سردمداران شان، یعنی 
می توان  یافته اند(  نمود  عیسی  و  ابراهیم 

راهی به این مقوله گشود.
الف: جنبۀ ارتقایی عشق

یکی از ابعاد عشق که فلسفۀ هگل بسیار بر 
آن  تأکید می شود، جنبۀ وحدت بخشی  آن 
از  وی  که  تحلیلی  در  به خصوص  است. 
تشکیل خانواده به دست می دهـد، این مهم 
هگل،  تعبیر  به  می کند.  ایفا  اساسی  نقش 
زن و شوهر، از شخصیت های مستقل شان 
صرف نظر می کنند و بدین سان به شخصیتی 
واحد بدل می شوند. )1( زناشویی، آگاهی 
این  و  است  دیگری  و  خود  یگانه گی  بر 

یعنی عشق. )2(
این جا برخالف رابطه یی که خواجه و  در 
برده با هم دارند، تقابلی در کار نیست. در 
رابطۀ خواجه و برده، آزادی حقیقی از آن 

برده است که با خودسازی و خودشکوفایی، 
از خواجه می رسد.  بیشتر  به فاصلۀ هرچه 
حال آن که عاشق و معشوق »متعهد می شوند 
که شخصیت های شان را به یکدیگر تسـلیم 
کامل  دیگری  با  تنها  کدام  هر  و  کنند 
آن که  بر  عالوه  طریق  بدین   )3( باشند.« 
ادغام شده  در یک دیگر  دو  این  شخصیت 
است.  گرفته  صورت  نیز  ارتقایی  است، 
زیرا خانواده، بنیاد و )به واسطۀ وحدتش( 
معشوق  و  عاشق  است.  غنی تر  شخصیتی 

ابداً مخالف یک دیگر نیستند. )۴(
سه  رمانتیک  هنر  تبیین  در  هگل  هم چنین 
برمی شمرد:  مزبور  هنر  را خاص  خصیصه 
بردن  پی  وفاداری. شرف،  و  شرف، عشق 
آن که  حال  است،  خود  ارزش  و  ارج  به 
در عشق، عاشق به ارج و ارزش نامتناهی 
نفس  حقیقت  و  می کند  اعتراف  دیگری 

خویش را در او می یابد.)5(
ب: اخالق در عشق

خانواده  بنیاد  در  وشوهر،  زن  که  آن جا  از 
در  اصل  و  می یابند  واحد  شخصیتی 
سپردن  و  شخصیت  وحدت  زناشویی، 
است،  یک دیگر  به  خویش  استقالل 
اجتماعی  اخالق  با  خویشاوندی  ازدواج 
این  در  عشق  بنابراین   )۶( دارد.  تعارض 
اهدافی  تحقق  برای  است  واسطه یی  میانه 
اخالقی  پیوندی  اساسًا  زناشویی  اخالقی. 
است که بر مبنای آن بنیادی ماهیتًا اخالقی 
در  هگل  می گیرد.  شکل  خانواده(  )یعنی 
اخالقی  »عنصر  می کند:  تصریح  زمینه  این 
طبیعت  با  که  رابطه  این  و  است  کلی  ذاتًا 
به وجود آمده ]یعنی خانواده[ اساسًا امری 
روحانی به حساب می آید و تنها به واسطۀ 

روحانی بودن، اخالقی است«. )۷(
واسطۀ  به  نیز،  طالق  اساس  همین  بر 
از  را  اخالقی  و  روحانی  پیوند  این  آن که 
باید  و  است  اخالقی  غیر  می گسلد،  هم 
تنها  نه  عشق  بنابراین   )۸( افتد.  تأخیر  به 
اساسًا  عنصری  بلکه  است،  وحدت بخش 
به شمار می رود )چرا که وحدِت  اخالقی 

نشأت گرفته از آن اخالقی است(.
در این جا نیز تضاد و تقابلی عمیق بین رابطۀ 
برده  و  نسبت خواجه  و  معشوق  و  عاشق 
برقرار است. آن چه در رابطۀ اخیر، اخالقی 
به حساب می آید، دوری هر چه بیشتر برده 
از  فاصله گیری  با  برده  است.  خواجه  از 
طرف مقابلش و پناه بردن به درون خویش، 
به صیانت نفس و آزادی )از نوع رواقی آن( 
دست می یابد. شاید بتوان گفت که احساس 
برسازنده نسبت، بین خواجه و برده، نفرت 
است. نفرت نقطۀ مقابل عشق و برهم زنندۀ 

وحدت اشیا است.
ج: جنبۀ عقالنی عشق 

که  دریافت  می توان  شده،  بیان  تفاصیل  با 
است.  عقالنی  کاماًل  هگل  نگاه  از  عشق 
استیس این جنبه را چنین توضیح می دهـد: 
»... بنابراین مبنای ازدواج دلداده گی نیست، 
بر پایۀ احساس است، اما فقط احساسی که 
در هستۀ آن عقل قرار دارد. عقل در این جا 
در جامۀ احساس تجلی می کند ... زناشویی 
مانند هر یک از تأسیسات اخالقی بر پایۀ 

عقل استوار است.« )۹(
اما از این لحاظ شاید نتوان تقابلی بین این 
نسبت و رابطۀ خواجه و برده بیان کرد. به 
اعتقاد هگل »خودآگاهی حقیقی، تنها وقتی 
به دست می آید که ارتباط خود و دیگری 
به رابطۀ متقابل بین دو فرد خودآگاه بسط 
این جا مراد هگل رابطۀ  می یابد.« )10( در 
خواجه و برده است و نه عشق. هگل رابطۀ 
خواجه و برده را مرتبه یی ضروری و کلی 
در فرآیند تمدن می داند که در آگاهی فردی 
بروز می یابد. )11( اگر عقالنیت، مشخصۀ 
تفاوت  مراد  می شود،  قلمداد  هگلی  عشق 
است  دیگران  نگاه  از  عشق  با  مقوله  این 
نظام  در  آموزنده یی  هر  که  دانست  باید  و 

هگل از جهتی عقالنی بهره می برد. 

بنیــاد  کــه زن وشــوهر، در  از آن جــا 
ــویی،  ــل در زناش ــد و اص ــد می یابن ــخصیتی واح ــواده ش خان

وحــدت شــخصیت و ســپردن اســتقال خویــش بــه یک دیگــر اســت، 
ازدواج خویشــاوندی بــا اخــاق اجتماعــی تعــارض دارد. )6( بنابراین عشــق 

ــویی  ــی. زناش ــی اخاق ــق اهداف ــرای تحق ــت ب ــطه یی اس ــه واس ــن میان در ای
ــی  ــاً اخاق ــادی ماهیت ــای آن بنی ــر مبن ــه ب ــت ک ــی اس ــدی اخاق ــاً پیون اساس
ــد:  ــح می کن ــه تصری ــن زمین ــگل در ای ــرد. ه ــکل می گی ــواده( ش ــی خان )یعن
»عنصــر اخاقــی ذاتــاً کلــی اســت و ایــن رابطــه کــه بــا طبیعــت بــه وجــود آمــده 
]یعنــی خانــواده[ اساســاً امــری روحانــی بــه حســاب می آیــد و تنهــا بــه واســطۀ 

ــودن، اخاقــی اســت«. )7( ــی ب روحان

ابوالفضل رجبی 
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از  اسـالم  اخالقـِی  و آموزه هـای  شفافیت 
درخشـنده گی خاصـی برخوردارند، به عنـوان نمونه: مومن 
آیینـۀ مومـن اسـت؛ دروغ نگوییـد؛ تهمـت مبندیـد؛ ظلـم 
پـس از شـرک بـه خـدا بزرگ ترین گناه اسـت؛ بـه کودکان 
شـفقت و بـه بـزرگان احتـرام داشـته باشـید؛ همسـایه بـر 
شـما حـق دارد؛ غیبـت بـه مثابـۀ خـوردن گوشـت بـرادر 
مسـلماِن شماسـت؛ راسـت گو و صـادق باشـید؛ در امانـت 
خیانـت نکنیـد؛ به عهـد و پیمان تان اسـتوار باشـید؛ عدالت 
بورزیـد زیـرا عدالـت بـه تقـوا نزدیک تر اسـت؛ چیـزی که 
بـه خـود می پسـندید، بـه دیگـران هـم بپسـندید؛ خداونـد 
کسـی  هـر  دارد؛  دوسـت  را  پاکیـزه گان  و  توبه کننـده گان 
مسـوولیت کارِ خـود را دارد؛ ظلـم نکنیـد؛ در مـال شـما 
فقـرا و تنگ دسـتان حـق دارنـد؛ حسـن خلق صدقه اسـت؛ 
بهشـت زیـر پـای مـادران اسـت؛ شراب نوشـی، قماربـازی 
و بخت آزمایـی از اعمـال شـیطان اند، از آن اجتنـاب کنیـد؛ 
بهتریـن کـس آن اسـت کـه خیـرش بـه دیگـران برسـد؛ 
مسـلمان خـوب آن اسـت کـه دیگـران از دسـت و زبانـش 
در امـان باشـند؛ خـون، مـال و آبروی مسـلمان بر مسـلمان 
سـخن  اظهـار  یکدیگرنـد؛  بـرادر  مومنـان  اسـت؛  حـرام 
حـق نـزد حاکـم سـتمگر از برتریـن عبـادات اسـت... . در 
هیـچ آییـِن قدیـم و هیـچ مکتـِب جدیـِد فکری و فلسـفی، 
پیام هایـی بدیـن روشـنی وجود ندارنـد، از همین رو اسـت 
کـه دسـتورهای محمـد را همـه گان می تواننـد بیاموزنـد و 
مخاطبـان، بـدون تکلـف و بـا سـهولت، معنی و مفهـومِ آن 

درمی یابنـد.  را 
بـس  کارِ  پیـام،  رسـاندن  در  شـفافیت  و  ساده سـازی 
مهمـی اسـت، چنان کـه امـروزه بـرای توضیـح یـک نکتـه، 
سـمینارهایی برپـا می شـود، کارشناسـانی ویـژه بـا معـاِش 
گـزاف بـه مقصد توضیح و تشـریِح آن دعـوت می گردند و 
پـس از این همـه مصـرف، تـازه دیده می شـود که مسـأله یی 
بـه بحـث گرفتـه شـده و محـدود کسـانی از آن بهره منـد 
سـودمندی  و  کجـا  مباحـث،  این گونـه  پیامـد  شـده اند! 
پیام هـای محمـد کجـا؟ درود و سـالم های بـی پایـان بـر 

او بـاد!
محمـد تنهـا برگزیـدۀ پـروردگار اسـت کـه بسـتۀ کاملـی 
از شـیوه ها و راهکارهـا را پیشـکش کـرده اسـت، کـه در 
اجـرا  منصـۀ  بـه  او  پیام هـای  آن،  به کارگیـری  صـورت 
ادای نمازهـای پنج گانـه در  بـه عنـوان مثـال:  درمی آینـد. 
روز، پاره یـی از پیـامِ او را عملـی می کنـد. ادای نماز جمعه 
در هفتـه زمینـۀ تحقـِق بخـِش دیگـری از دسـتورهای او را 
مسـاعد می سـازد. ادای فریضـۀ روزه و زکات در هر سـال، 
در سـطح کالن تـری فرصـت انجـام توصیه هـای آن جناب 
را میسـر می کنـد. اگـر یکـی در سـطح فـرد و قریه اسـت، 
دیگـری در سـطح شـهر اسـت؛ بـرای آن هایـی کـه توانائی 
مالـی و بدنـی دارنـد، در سـطح جهانی، اسـالم کنگره یی را 
در نظـر گرفتـه اسـت کـه حـج نـام دارد. اگر یکـی در روز 
اسـت، دیگـری در هفتـه و سـومی هـم پس از هر سـال... .
بیـدل این همـه خوبـی را در آیین محمد می بینـد و در مدح 

ایشـان می سراید:

این بهارستان اقبال ای چمن سیما، بیا
هر دو عالم در رکابـت می رود، تنها بیا 

هشت: الگوی فراگیر 
از تفاوت هـای بـارز میـان ادیـان و مکاتـب فکـرِی عصـِر 
جدیـد، یکـی ایـن اسـت کـه بنیان گـذاراِن ادیـاِن حنیف و 
ادیـاِن غیرحنیـف در زنده گـی الگو و نمونـه بوده اند. کمالی 
کـه اسـالم در ایـن میـان دارد، فراگیـری و همه جانبـه بودِن 
الگـوی آن اسـت؛ چـه سـایر پیامبـران در یکـی از بخش ها 
شایسـته گی و برازنده گـی خویـش را داشـته اند ولـی محمد 

در همـۀ بخش هـا سـرآمد می باشـد. 
نـوح در امـر دعـوت، مبـارزۀ پی گیـر و  درازمدتی داشـت. 
ابراهیـم در کار شکسـتن بت هـا قهرمانـی نشـان داد و آمادۀ 
قربانـی کـردن فرزنـدش -اسـماعیل - در راه خـدا گردید. 
موسـی شـجاعِت عظیمـی در امر مبـارزه با فرعـون از خود 
تبـارز داد. عیسـی نمونه یـی برجسـته از عفـو و گذشـت، 
عطوفـت و مهربانـی اسـت. سـلیمان در امـِر اداره و رهبرِی 
مـردم و ایجـاد یـک حکومـِت بـا شـأن و شـوکت توفیـق 
زیـادی داشـت. صبـر ایـوب در برابـِر بالیـا و مصیبت هـا 
فرزندانـش  فـراق  در  یعقـوب  اسـت.  همـه گان  زبـان زد 
آزمایش هـای دشـواری را پشـت سـر گذاشـت، تـا حـدی 
کـه جهـان در نظـرش تیـره و تـار گردید. یوسـف اسـلوب 
و شـیوۀ دعـوت را بـه دعوت گران یاد داد، تا دانسـته شـود 
یـک غـالم چگونـه قومـی را بـه سـوی هدایـت رهبـری 
می کنـد. تاریـخ ادیـان نشـان می دهـد کـه پیامبـران شـرقی 
همـه از خانواده هـای اشـراف برخاسـته اند؛ بـودا، زردشـت 
و مبلغـاِن هندوییسـم همـه کسـانی اند کـه بـه طبقـات بلنِد 
اجتماعـی نسـبت می رسـانند. هـر یـک از ایـن پیشـوایان، 
و  زهـد  بـه  نعمـت،  و  نـاز  در  زنده گـی  از عمـری  پـس 
پارسـایی رو آورده و بـه دعـوت پرداخته اند. نکتۀ مشـترک 
در دعـوت همـۀ این داعیـان، دنیاگریزی و بی آزاری اسـت. 
می گویـد:  محمـدی«  »رسـالت  در  نـدوی  سـلیمان  سـید 
»پیامبـراِن دیگـر بـرای طبقـه و قشـر خاصـی از مـردم الگو 
یـک  در  پیامبـران  آن  زنده گـی  زیـرا  می باشـند،  نمونـه  و 
از کارنامـۀ محمـد  امـا آن چـه  بخـش خالصـه می گـردد. 
برمی آیـد، حضـرت ایشـان بـرای همـۀ گروه هـا، اقشـار و 
طبقـات الگـو و سرمشـق می باشـد«. نـدوی می گویـد: »اگر 
کـودک هسـتی، روزگار یتیمـی محمـد را بـه یـاد آر و از 
آن بیامـوز. اگـر جـوان هسـتی، سـال های نوجوانـی محمد 
را بـه خاطـر بسـپار، آن روزهایـی کـه در صحـرای مکـه 
بـه چوپانـی می پرداخـت. اگـر تاجـر هسـتی، از کارنامـۀ 
تجارتـی محمـد بـه شـام درس بگیـر. اگـر در پـی یـاری 
و حمایـِت ضعفـا و ناتوانـان محلـۀ خـود هسـتی، ببیـن که 
»حلف الفضـول« برایـت چـه می گویـد. اگر کاکای شـریف 
امـا تهیدسـتی داری، بنگـر کـه محمـد بـا ابوطالـب چگونه 
معاملـه داشـت. اگـر مـردی متأهل هسـتی، رفتـار محمد را 

بـا خدیجـه بررسـی کـن و از آن سـر مشـق بگیـر. اگـر در 
پـی خیـر و اصـالح در میان مـردم خویش هسـتی، از تدبیر 
محمـد در امـر بنـای کعبـه و نهادن حجراالسـود بـه جایش 
یـاد بگیـر. اگـر دعوتگـر هسـتی، برنامـۀ دعـوت حضـرت 
ایشـان را بـه خاطـر بسـپار و از رنج هایی که محمـد در این 
راه متحمـل شـدند، توشـۀ برگیـر. اگـر دوسـتی داری، با او 
چنـان کـن کـه محمد بـا ابوبکر کـرد. اگـر فرمانده سـپاه و 
لشـکر هسـتی، شـیوۀ رهبری محمد را در بدر، احد، خندق 
و تبـوک از نظـر بگـذران. اگـر کشـور گشـا و فاتـح میدان 
هسـتی، رفتـار محمـد را بـا مـردم مکـه، پـس از فتـح آن 
ببیـن. اگـر در مبارزه به شکسـت افتـاده ای، از اعمال محمد 
پـس از جنـگ احـد درس بیامـوز. اگـر صاحـب اوالد و 
نواسـه هسـتی، رفتار محمد بـا فاطمه و فرزندانـش را بنگر. 
اگـر می خواهـی عدالـت را اسـتوار سـازی، بـه توطیه هـا و 
دسـایس قریـش و از تنهایی هـای محمـد در برابـِر آن هـا 
بیامـوز. اگـر معلـم هسـتی، ببیـن کـه محمـد بـا اهـل صفه 
چگونـه معامله می داشـت و تعلیم شـان مـی داد. و اگر بیمار 
هسـتی، روزهـای بیمـاری آن جنـاب را مـرور کـن و از آن 

برگیر...« توشـۀ 
خالصه در هر سـن و سـالی که هسـتی، در هر جا و مقامی 
کـه قـرار داری، محمـد الگـو و نمونه اسـت و عالی تر از آن 
در میـان بشـریت یافـت نمی شـود. و این هـم یکـی دیگر از 
ویژه گی هـای آییـن محمد اسـت کـه همتایی نـدارد. جامی 

چـه نیکو و به جا سـروده اسـت:
  

حسن یوسف دم عیسی ید بیضا داری
آن چه خوبان همه دارند تو تنها داری 

نُه: مستند بودن
و  جامعیـت  معقولیـت،  دینـی؛  هـر  بـارزِ  نشـانه های  از 
شـفافیِت احـکام و دسـتورهاِی آن می باشـد. امـا یکی دیگر 
از ایـن نشـانه ها مسـتند بـودِن احـکامِ آن اسـت کـه ایـن 
ویژه گـی مزایـای دیگـرش را اعتبـار می بخشـد. در غیر آن، 
احـکام بـدون سـند می ماند و نـزد عقال صالحیـِت پذیرش 

را از دسـت می دهـد. 
در ادیـان جاپانـی و چینـی، افسـانه ها و خرافـات بـه عنوان 
منبـع اولیـۀ ادیـان گـردآوری شـده اند. بنیان گـذاراِن شـینتو 
در اصـل وجـود خارجـی ندارنـد، چـه رسـد بـه این کـه از 
چگونه گـی زنده گـی آن هـا اطالعی در دسـت باشـد. حیات 
تائـو ۶00 سـال قبـل از میـالد تا ۶000 سـال پیـش از میالد 
تخمیـن زده شـده اسـت، که خـود تاریکِی زنده گـی وی را 
بازگـو مـی دارد. کنفوسـیوس در پنـج جلد نکته هـا، قصه ها 
و اندرزهـای تاریخـی را گرد آورده اسـت که نـه منبع آن ها 
روشـن اسـت و نه تاریـخ آن گفته ها. در هندوییسـم بیشـتر 
از آییـن کنفوسـیوس سـردرگمی حاکم اسـت؛ مسـایلی در 
ایـن دیـن وجود دارد که ریشـۀ آن هـا نامعیـن و اعتبارِ آن ها 
نامشـخص می باشـد. از آن جایـی که در این دین، اشـخاص 
فراوانـی نقـش ایفـا کرده انـد و هـر یـک نکته یـی بـر آن 

افزوده انـد، نحـوۀ زنده گـی همـۀ ایـن پیشـوایان و صحـِت 
گفتارشـان ناشـناخته اسـت و از آن فراتـر، نـام کامـل آن ها 

نیز در دسـترس نمی باشـد.
وقتـی بـه دین جین و بودیسـم می رسـیم، سـال های زیادی 
مؤسسـیِن ایـن ادیـان بی حـرف می باشـند و کسـی نمی داند 
کـه رهبـراِن ایـن دو دیـن در ایـن سـال ها چـه می کردند و 
چـه می گفتنـد. روشـن اسـت کـه وجـود ابهـام و تاریکـی 
در زنده گـی هـر رهبـری به ویـژه اسـاس گذاران یـک دیـن، 
نقـص کالنـی در آن دیـن به حسـاب می آیـد. عـالوه بـر 
آن، از ثبـت پیام هـای مؤسسـیِن دو دیـن یـاد شـده گزارش 
افسـانه ها و  بـا  پیام هـا  آن  نـدارد؛ همـۀ  مسـتندی وجـود 
خرافـات آمیخته شـده و در دسـترِس نسـل های بعدی قرار 
گرفتـه اسـت. در مـورد سـاِل تولـد و محـل تولـِد رهبـران 
ادیـاِن زردشـتی، مانـی و مـزدک اختـالف وجـود دارد، چه 
رسـد بـه این کـه جان مایۀ پیامِ این سـه تن مشـخص باشـد. 
این که زردشـت یکتاپرسـت بود یـا خیر، نـزد پژوهش گران 
محـِل نـزاع و کشـمکش می باشـدـ بگذریـم از این که کتاب 
بـه آتـش  به وسـیلۀ سـربازان اسـکندر مقدونـی  زردشـت 

کشـیده شـد و از آن جـز اندکـی باقـی نماند. 
پیامبرانـی کـه در قـرآن از آن هـا نـام بـرده شـده، در مـورد 
آن هـا نیـز اطالعاِت محـدودی وجـود دارد، به ویـژه دربارۀ 
موسـی و عیسـی معلومـات اجمالـی در قـرآن آمده اسـت. 
تـورات و انجیـل روایت هـای کوتـاه و پراکنده دربـارۀ پیامِ 
آن دو پیامبـر الهـی ارایـه داده انـد و همیـن حـاال به صورت 
رسـمی، نسـخه های متعـددی از این دو کتاب وجـود دارند 
کـه خـود آشـکارا از ثقـه نبـودِن آن ها سـخن می گویـد. در 
حالـی کـه محمـد در وضعیـِت کامـاًل متفاوتـی زنده گـی 

اسـت.  کرده 
کثیـری از پژوهش گـران اعتـراف داشـته اند کـه محمـد در 
زیـر نـور آفتـاب متولـد شـده و در همان جـا زنده گـی اش 
را سـپری کـرده اسـت. ایـن سـخن بدیـن معنـی اسـت که 
ناگفتـه  و  پوشـیده  محمـد  زنده گـی  از  گوشـه یی  هیـچ 
باقـی نمانـده اسـت. مورخـان از زنده گـِی مـادر و پـدرش 
گرفتـه، تـا قـوم و قبیلـۀ او پـرده برداشـته اند. مـاه و روز 
تولـدش، دوران کودکـی، عهـد جوانـی، دوران پیامبـری و 
سـرانجام لحظـاِت مرگـش را به رشـتۀ تحریـر درآورده اند. 
سیره نویسـان هرکـدام یکـی از پهلوهـای زنده گـی محمـد 
را درج و ثبـِت اوراِق تاریـخ کرده انـد. بـه گونـۀ مثـال در 
او،  پاپوش هـای  لبـاس، غـذای دل خـواه،  نـوع  از  تاریـخ، 
شـانۀ مـوی او، اثـاث منـزل او، نـام همسـران و فرزنـداِن 
او و خالصـه همـۀ ابعـاد زنده گـی درج شـده اسـت. سـید 
سـلیمان نـدوی می گویـد: پیامبـر تنهـا شـخصیت در تاریخ 
بشـریت اسـت کـه بـه همسـراِن خـود رخصت مـی داد که 
از چگونه گـی زنده گی شـان بـا محمـد بـه دیگـران حکایت 
کننـد و نگذارنـد چیـزی از نظرهـا مخفـی بمانـد، در حالی 
کـه سـایر چهره های نامـدار تاریخ سـعی داشـته اند زنده گی 

خصوصی شـان در پـرده مخفـی بمانـد.
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------ ابوبکر صدیق
از  در یک هفتۀ اخیر بیش از 35 هزار مهاجر 
کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشته 

اند. 
که  می گویند  مهاجرین  وزارت  در  مسووالن 
در شش ماه گذشته 200 هزار مهاجر به کشور 
اواخر  این  در  آمار  این  اما  کرده اند؛  عودت 

افزایش چشمگیری یافته است. 
داوطلبانه  مهاجرین  عودت  که  می گویند  آنان 
صورت می گیرد و برای هر فرد عودت کننده ۴ 
– 5 صد دالر امریکایی و کرایه راه شان از طرف 

سازمان بین المللی مهاجرت پرداخته می شود.
والیات  نمانیده گان  از  برخی  حال،  همین  در 
کننده گان  از وضیعت عودت  نگرانی  با  شرقی 
کننده گان در  این والیت می گویند: عودت  در 
اولیه صحی دسترسی  به خدمات  این والیات 

ندارند.
این درحالی است که افغانستان با داشتن بیش 
از چند میلیون مهاجر پس از سوریه دومین مقام 
پناهنده گان را در جهان دارد که بیشتر مهاجرین 
در کشورهای ایران و پاکستان مستقر می باشند.

اسالم الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین 
روزنامۀ  با  مصاحبه  در  کننده گان  عودت  و 
اخیر  رویداد های  از  پس  می گوید:  ماندگار 
این دو  باال گرفتن تنش ها میان  پاکستان و  در 
کشور؛ راهبرد دولت پاکستان در برابر مهاجرین 
و  آزار  مورد  مهاجرین  و  کرد  تغییر  افغانستان 

ذیت قرار گرفته اند.
مشکل  حل  به خاطر  افزود:  جرأت  آقای 
مهاجرین در پاکستان دولت افغانستان هیأتی را 
فرستاد  پاکستان  به  مهاجرین  وزیر  ریاست  به 
حضور  با  صحبت هایی  طی  هیأت  این  و 
نماینده  کمیشنر سازمان ملل در امور مهاجرین 
تعهد  کشور  آن  مقامات  پاکستانی،  مقامات  با 
کرده اند که مهاجرین را اذیت نکرده تا شش ماه 

اسناد مهاجرت آنان را تمدید کنند.
مشکالت  حل  برای  جرأت،  آقای  گفتۀ  به 
وزارت  نماینده  با حضور  کمیسیون  مهاجرین 
نماینده  و  افغانستان  کنسولگری  مهاجرین، 
ایالت های مختلف پاکستان تشکیل شده و به 

مشکالت مهاجرین رسیده گی  می کنند.
او گفت که پس از تعهد کشورهای کمک  کننده 
به افغانستان امیدواری مهاجرین به عودت بیشتر 
شده است، این در حالی است که در سال های 

پیشین چنین امیدواری وجود نداشته است.

کرد:  نشان  خاطر  مهاجرین  وزارت  سخنگوی 
مهاجر  هزار  از 30  بیش  هفتۀ گذشته  یک  در 
از کشورهای ایران و پاکستان به شکل داوطلبانه 
به کشور عودت کرده اند، در حالی که در شش 
عودت  کشور  به  تن  هزار   200 گذشته  ماه 
کرده اند که نسبت به سال های گذشته افزایش 

چشمگیری را نشان می دهد.
اسناد  آقای جرأت تصریح کرد: مهاجرینی که 
عودت  کشور  به  و  دارند  مهاجرت  رسمی 
می کنند، علرغم کرایه  راه برای هر فردی عودت 
کننده چهار الی پنچ صد دالر امریکایی از طرف 
کمک  کشورهای  و  مهاجرت  جهانی  سازمان 
کننده داده می شود، در حالی که برای افراد فاقد 
مدرک مهاجرت اند تنها از 10 درصد کمک های 

سازمان جهانی مهاجرت مستفید می شوند.
کشور  به  عودت  این که  بیان  با  جرأت  آقای 
برخی  گفت:  می گیرد؛  صورت  داوطلبانه 
گزینه ها در داخل کشور برای عودت کنننده گان 
درنظر گرفته شده است و وزارت مهاجرین در 
ادامۀ  برای  مسوول  وزارت خانه های  به  تفاهم 
عودت  برای  را  زمینه های  آموزش  و  تحصیل 
کننده گان مساعد کرده و در والیات برای شان  

نمرات  رهایشی زمین توزیع می گردد.
والیت  از  کننده گان  عودت  بیشتر  گفت:  او 
رقم  که  بوده اند  افغانستان  جنوبی  و  شرقی 
درشت شان مربوط والیات ننگرهار، لغمان، کنر 
نمروز،  هلمند،  قندهار  از والیات  اما  می شود؛ 
غور بادعیس و کندز و تخار با آمارهای متفاوت 

به کشور عودت کرده اند.
افغانستان  مرز  در  کرد:  اضافه  جرأت  آقای 
ماین  جهانی،  مهاجرت  سازمان  نهاد،  شانزده 
پاکی، دوکتوروان بدون سرحد، کمیشنر سامان 
ملل در امور مهاجرین، یونیسف و...، به خاطر 
کننده گان  عودت  رسیده گی  و  مشکالت  حل 
یکی  و  می کند  همکاری  مهاجرین  وزارت  با 
این نهاد ها که از طرف کشورهای کمک کننده 
تمویل می شود با همکاری وزارت صحت پولیو 
برای  را  پزشکی  موارد  و  واکیسن ها  سایر  و 

کودکان و بزرگان تطبیق می کند. 
اما، برخی از نماینده های مردم کنر و ننگرهار در 
مجلس نماینده گان وضیعت عودت کننده گان را 
در این والیات نگران کننده خوانده می افزایند 
به  مشرقی  والیات  در  کننده گان  عودت  که 

خدمات اولیه صحی دسترسی ندارند.
فریدون مومند نماینده مردم ننگرهار در مجلس 

نماینده گان می گوید: بیش از پنج هزار مهاجر به 
این والیت عودت کرده است که با مشکالت و 

چالش های فراوان دچار هستند.
کنر،  والیت  از  مهاجرین  افزود:  مومند  آقای 
بودن  بهتر  علت  به  لوگر  و  نورستان  لغمان، 
اوضاع امنیتی جالل آباد در این اینجا باقی مانده اند 
به مشکالت عدم دسترسی به خدمات صحی، 

آموزش و لوازم زنده گی دچار هستند.
هیچ  مسوول  وزارت خانه های  او،  گفتۀ  به 
و  ندارند  مهاجرین  این  سرپناه  برای  راهبردی 
همۀ روزه شمار زیاد این افراد که در هوا آزاد و 
زیر خیمه ها زنده گی می کنند به علت گرمی هوا 

کودکان شان به امراض زیاد دچاراند.
هم چنان، صالح محمد نماینده مردم کنر، با بیان 
که  فعلی  اوضاع  در  مهاجرین  برگشت  این که 
دولت آماده گی برای پذیرفتن آ نها ندارد، دشوار 
است، گفت: مهاجرینی که از پاکستان به کشور 
بی سرنوشتی  بی سرپناهی،  با  می کنند  عودت 
زمین  صاحب  که  افراد  چون  هستند،  دچار 

هستند، توانایی ساختن خانه  را ندارند.
عودت  که  کسانی  بیشتر  افزود:  صلح  آقای 
بودباش  بسته گان شان  منازل  در  می کنند 
می کنند؛ اما دولت راهبردی برای توزیع زمین و 

رسیده گی به مشکالت این افراد ندارد.
این نماینده مردم کنر خاطر نشان کرد که عودت 
خوش  کشور  به  خود  برگشت  از  کننده گان 
اما دولت نسبت فساد اداری نمی تواند به  اند؛ 

مشکالت آنها رسیده گی  کند.
مرد  برای  صحی  خدمات  ارایه  صلح  آقای 
ناچیز  را  کنر  والیت  در  کننده گان  عودت  و 
توصیف کرده افزود: یک بیمارستان در والیت 
و  نوستان  والیت  دو  به  که  دارد  وجود  کنر 
نیز  مهاجرین  و  نمی تواند  کرده  کنر رسیده گی 
به مشکالت عدم دسترسی به خدمات صحی 

دچار هستند.
آقای صلح عدم دسترسی به آموزش و پرورش 
را از چالش های فرا راه مهاجرین خوانده افزود: 
دولت بیشتر به پروژه کاری و خویش خوری 
مصروف است تا رسیده گی به مشکالت مردم.

دولت  آن که  از  پس  کرد:  تصریح  صالح  آقا 
پاکستان  از  خروج شان  برای  مهلتی  پاکستان 
تعیین کرده همه روزه شماری زیاد از مهاجرین 
به کشور عودت می کنند که تنها به والیت کنر 

ده تا دوازده موتر روزانه می رسد.

وزارت هــای داخلــه و معــادن افغانســتان در 
ــت  ــد امنی ــم دارن ــترک تصمی ــدام مش ــک اق ی
ــن در  ــد. ای ــن کنن ــور را تامی ــن کش ــادن ای مع
ــده از  ــت آم ــه دس ــد ب ــه عوای ــت ک حالی س
ــان و  ــرای طالب ــد ب ــع درام ــن منب ــادن دومی مع

ــت. ــده اس ــل ش ــدان تبدی زورمن
ــم روز ســه  مقام هــا در وزارت معــادن و پترولی
شــنبه گفتنــد کــه حداقــل کنتــرول ســه معــدن 
از دســت طالبــان و افــراد مســلح خودســر 
ــت  ــن امنی ــس از ای ــت و پ ــده اس ــارج ش خ
ــمنگان از  ــت س ــنگ در والی ــال س ــادن ذغ مع

ــود. ــن می ش ــس تامی ــوی پولی س
ــن وزارت،  ــا در ای ــارات مقام ه ــاس اظه براس
معــادن  تــا  توانســته اند  امنیتــی  نیروهــای 
ــت  ــز تح ــروان را نی ــت پ ــت در والی کرومای

کنتــرول دولــت در آورنــد.
ــادن  ــخنگوی وزارت مع ــوری س ــن ن محی  الدی
ــس  ــک کنفران ــنبه در ی ــه ش ــم روز س و پترولی
ــی  ــای امنیت ــت: »نیروه ــل گف ــری در کاب خب
جلــو 1200 فعالیــت غیرقانونــی را در والیــات 
مختلــف گرفتــه انــد. ایــن نشــان می دهــد کــه 
در ســال های گذشــته اســتخراج غیرقانونــی 
ــم  ــوز هــم نگرانی ــا هن وجــود داشــته اســت. م
ــه  ــن ک ــل ای ــه دلی ــات ب ــه در برخــی از والی ک
ــتخراج  ــد، اس ــور ندارن ــی حض ــای امنیت نیروه

ــته باشــد.« ــی وجــود داش غیرقانون
ــر  ــر ب ــای ناظ ــه نهاده ــت ک ــن در حالی س ای
ــف  ــراً از ضع ــتان، اخی ــی افغانس ــع طبیع مناب
مدیریــت در رهبــری وزارت معــادن ابــراز 

ــن  ــه ای ــد ک ــد نمودن ــد و تاکی ــی کردن نگران
ــا  ــرورت دارد ت ــا ض ــران توان ــه مدی وزارت ب
در زمانــی کــه کمک هــای جهانــی کاهــش 
ــادن،  ــد مع ــد از عوای ــتان بتوان ــد، افغانس می یاب

ــرد. ــتری بب ــود بیش س
نتیجــه  در  می گویــد  حــاال حکومــت  امــا 
عملیاتــی کــه بــر ایــن معــدن صــورت گرفتــه، 
ــت در  ــرول حکوم ــه کنت ــی ب ــاحات معدن س
آمــده و جلــو اســتخراج غیرقانونــی آن توســظ 
ــای  ــت. آق ــده اس ــه ش ــلح گرفت ــن مس مخالفی
ــای  ــته نیروه ــه گذش ــت: »در هفت ــوری گف ن
امنیتــی عملیاتــی را انجــام دادنــد و نقــاط 
ــت  ــان دول ــرول مخالف ــه در کنت ــی را ک منرال
ــاختند. در  ــارج س ــا خ ــرول آن ه ــود، از کنت ب
ــود  ــاخته می ش ــی س ــز قطعه خاص ــمنگان نی س
تــا امنیــت معــادن ذغــال ســنگ را تامیــن کنــد.«
ــه  ــای داخل ــه وزارت ه ــزود ک ــوری اف ــای ن آق
و معــادن کمیتــه مشــترکی را ایجــاد کــرده 
ــت  ــادن اس ــت مع ــی امنی ــدف آن بررس ــه ه ک
باشــد پولیــس در  و در صورتــی کــه الزم 
تامیــن امنیــت معــادن ایــن وزارت را همــکاری 
ــادن،  ــا در وزارت مع ــه مقام ه ــه گفت ــد. ب می کن
ــنگ های  ــاق س ــو قاچ ــا جل ــود ت ــالش می ش ت
قیمتــی و مــواد معدنــی بــه خــارج از افغانســتان 

ــه شــود. ــز گرفت نی
ــاز  ــه از آغ ــت ک ــن وزارت گف ــخنگوی ای س
ــا چهــار  ــا کنــون ۸۶ قــرارداد ب ســال جــاری ت
ــرول،  ــارت، کنت ــفافیت، نظ ــی ش ــرط اساس ش
ــا  ــودن را امض ــق ب ــت تطبی ــودآوری و قابلی س

ــاس  ــه براس ــرد ک ــد ک ــت. او تاکی ــرده اس ک
ــه در  ــی ک ــن وزارت، معادن ــد ای ــی جدی پالیس
ــر  ــت ب ــد و حکوم ــرار دارن ــن ق ــق ناام مناط
ــتخراج آن  ــرارداد اس ــد، ق ــلط ندارن ــا تس آن ه

امضــا نمی شــود.
ــک  ــا از ی ــن قرارداده ــوری گفــت: »ای ــای ن آق
ــد  ــش عوای ــه افزای ــد ب ــک می کن ــرف کم ط
ــتغال زایی  ــه اش ــر زمین ــرف دیگ ــت و از ط دول
را بــرای مــردم فراهــم ســاخته اســت. حداقــل 
در  تــن   2000 بــرای  ابتدایــی،  مراحــل  در 
والیــات مختلــف فرصــت شــغلی بــه صــورت 

ــود.« ــاخته می ش ــم س ــتقیم فراه مس
در حــال حاضــر وزارت معــادن و پترولیــم 
حــدود ۴50 قــرارداد در 3۴ والیــت افغانســتان 
دارد. ایــن قراردادهــا بــا شــرکت های خصوصی 
ــادن  ــا در وزارت مع امضــا شــده اســت. مقام ه
می گوینــد کــه در حــال حاضــر تنهــا ظرفیــت 
ــود  ــط وج ــک و متوس ــادن کوچ ــت مع مدیری

دارد.
بــه همیــن دلیــل تــالش می شــود تــا بــه 
ــر معدن هــای  ــزرگ، ب ــرارداد معــادن ب جــای ق
گیــرد.  صــورت  بیشــتر  تمرکــز  کوچــک 
ایــن  وزارت  ایــن  در  مقام هــا  اســتدالل 
ــرارداد  ــرای ق ــت ب ــود ظرفی ــه در نب ــت ک اس
ــه اقــدام در ایــن مــورد  ــزرگ، هرگون معــادن ب
ــرای  ــری ب ــران ناپذی ــای جب ــد زیان ه می توان

دولــت و مــردم وارد کنــد.
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مسووالن وزارت مهاجرین:

در یک هفته 35 هزار مهاجر به کشور برگشته اند
حنیف اتمر در کندز: 

تروریستان را خانه به خانه 
تعقیب می کنیم

وزارت معادن: 

از تسلط طالبان بر معادن جلوگیری می کنیم

مقام هــای ارشــد امنیتــی افغانســتان دیــروز )ســه شــنبه-12 ســنبله( در دیــدار 
ــان در ایــن والیــت  ــر کشــیدن طالب ــه زی ــر ســرکوب و ب از والیــت کنــدز، ب
ــه کشــور، مشــاور شــورای  ــور داخل ــی و ام ــاع مل ــد.  وزرای دف ــد کردن تأکی
ــتان در رأس  ــو در افغانس ــع نات ــت قاط ــت حمای ــده ماموری ــت و فرمان امنی

هیأتــی بــه والیــت کنــدز رفتنــد. 
حنیــف اتمــر، مشــاور شــورای  امنیــت ملــی  کشــور گفــت کــه ترویســتان 
ــم و از  ــه تعقیــب می کنی ــه خان ــه ب ــه  و خان ــه الن ــه ب ــت، الن ــن والی را در ای
بیــن می بریــم. مشــاور شــورای امنیــت ملــی کشــور بــه مــردم کنــدز اطمینــان 
داد کــه حکومــت مرکــزی در خصــوص وضــِع امنیتــی ایــن والیــت مصمــم 
ــا  ــرات چشــم گیری رونم ــت تغیی ــن والی ــت ای ــه زودی در وضعی اســت و ب
خواهــد شــد. آقــای اتمــر گفــت کــه ایــن جنــگ از خــارج از پاکســتان ذریعــۀ 
»ای.اس.ای« در اتخــاذ بــه تروریســتان بین المللــی علیــه ملــت مــا تحمیــل شــده 
و بــه پیــش بُــرده می شــود و جنایت کارانــه خــالف تمامــی اصــول و روابــط 
بیــن المللــی همیــن تروریــزم عیلــه کشــور مــا تمویــل کــرده و بــه آن ادامــه 
ــای  ــا حضــور مقام ه ــدز در نشســتی ب ــی کن ــل وال ــداهلل عمرخی ــد.« اس می ده
امنیتــی گفــت کــه اگــر بــه وضــِع فعلــی ایــن والیــت بــه موقــع توجــه نشــود، 
دامنــۀ نــا امنــی از والیــت بــه کشــورهای آســیای میانــه نیــز کشــانیده خواهــد 

شــد.
ــزی  ــه چی ــدز از هم ــردم کن ــون م ــم اکن ــه ه ــود ک ــان نم ــل بی ــای عمرخی آق

ــد. ــت می دهن ــت اولوی ــه امنی ــدم ب مق
او تصریــح کــرد: "اگــر ایــن والیــت از گروگان گیــری ایــن دشــمن انســانیت 
خــالص نشــود و همیــن حــاال همیــن دشــمن مــا آهســته آهســته بــه طــرف 
ــکلی از  ــه ش ــد ب ــت و می خواه ــرده  اس ــود را دراز ک ــای خ ــم پ ــیه ه روس
اشــکال روابــط خــود را مســتحکم بســازند و تــا بــه حــال ممکــن یــک انــدازه 
ــا  ــه م ــاد متوج ــر زی ــده خط ــد و در آین ــده باش ــا ش ــا این ه ــم ب ــم کاری ه ه

خواهــد شــد."
از ســویی هــم شــماری از متنفــذان و بــزرگان اقــوام ســاکن والیــت کنــدز، از 
ایــن مســووالن بلندرتبــۀ دولتــی کــه وارد کنــدز شــده بودنــد، خواســتند تــا بــه 
ــرون رفــت  ــرای بی ــد و ب ــن والیــت توجــه جــدی نماین ــی ای وضعیــت امنیت
ــک فضــای  ــردم دری ــا م ــد، ت ــدز راحــل جســت وجو کنن ــی کن بحــراِن کنون

آرام بــدون کــدام نگرانــی زندگــی نماینــد.
ــوص  ــن خص ــت در ای ــن والی ــذان ای ــن از متنف ــی یکت ــد لغمان ــرزا محم می
ــر و دو  ــک کیلومت ــان در ی ــدز طالب ــز کن ــرف مرک ــر ط ــت: در ه ــن گف چنی
ــه  ــی ب ــر چ ــه  خاط ــا ب ــا و تانگ ه ــن قوت ه ــد و ای ــور دارن ــری حض کیلومت
این جــا آمــده انــد و هیــچ بــدرد مــا نخــورده  اســت و ایــن مســووالن مــا را 

ــد." ــب می دهن ــت را فری ــد و حکوم ــب می دهن فری
در ایــن حــال، جنــرال جــان نیکولســن فرمانــده عمومــی ماموریــت حمایــت 
ــن  ــندگان ای ــدز و باش ــی کن ــووالن محل ــه مس ــتان، ب ــو در افغانس ــع نات قاط
والیــت اطمینــان داد کــه آنــان در خصــوص همکارهــای همه جانبــۀ شــان بــا 

نیروهــای امنیتــی افغانســتان مصمــم هســتند.
آقــای نیکولســن عــالوه کــرد کــه بــه زودی کنــدز از وجــود طالبــان مســلح 
تصفیــه خواهــد شــد.  او گفــت: مــا عملیــات تحــت نــام شــفق را از والیــت 
ــه  ــانیم و توج ــان می رس ــه پای ــا ب ــن  ج ــم، در همی ــرده بودی ــاز ک ــدز آغ کن
بیش تــر مــا بــه والیــت بدخشــان و بــه  خصــوص بــه کنــدز اســت، مــن درد 

ــم." ــس می کن ــدز را ح ــردم کن م
ــد  ــدز تعه ــنده گان کن ــه باش ــم ب ــتان ه ــۀ افغانس ــور داخل ــاع و ام وزرای دف
ســپُردند کــه بــه زودی در ایــن والیــت عملیــات گســتردۀ نظامــی راه انــدازی 
ــان مســلح  ــۀ کامــل از موجودیــت طالب ــه گون ــا ایــن والیــت را ب می شــود، ت

ــد. ــه نماین تصفی
ایــن مقامــات در حالــی از کنــدز دیــدن نمودنــد کــه ایــن والیــت بــا تهدیدات 
بلنــدی امنیتــی روبــه رو بــود و افــزودن بــر آن هــم اکنــون در ولســوالی های 
ــای  ــان نیروه ــدید می ــری ش ــت درگی ــن والی ــی ای ــت ارچ ــۀ زال و دش قلع

ــان دارد. ــان مســلح جری دولتــی و طالب
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ــالدی  ــه از دســمبر ســال گذشــتۀ می ــان این ک ــا بی ــۀ فرانســه ب ــر داخل وزی
تاکنــون مقامــات ایــن کشــور حــدود 20 مســجد و نمازخانــه را کــه گمــان 
ــد، بســته اســت و وعــده داد کــه  ــغ می کنن می رفــت »افراطی گــری« را تبلی
ــتری را  ــی بیش ــن چنین ــای ای ــد داد و مکان ه ــه خواهن ــد را ادام ــن رون ای

تعطیــل خواهنــد کــرد.
ــران  ــا رهب ــتی ب ــال نشس ــه دنب ــه ب ــۀ فرانس ــر داخل ــو، وزی ــارد کازن برن
»شــورای مســلمانان فرانســه« گفــت: در فرانســه هیچ جایــی بــرای افــرادی 
ــار  ــک انزج ــا تحری ــر ی ــتار تنف ــا خواس ــا نمازخانه ه ــاجد ی ــه در مس ک
می شــوند و افــرادی کــه بــه اصــول و قوانیــن جمهــوری از جملــه برابــری 

ــدارد. ــود ن ــد، وج ــرام نمی گذارن ــردان احت ــان و م زن
او افــزود: بــه همین خاطــر اســت کــه چنــد مــاه پیــش تصمیــم گرفتــم تــا 
ــن  ــی چنی ــا اجرای ــی ی ــات قانون ــاده اقدام ــت فوق الع ــق اعــالم حال از طری
مســاجدی را ببنــدم. حــدود 20 مســجد بســته شــده اند و تعطیلــی مســاجد 

بیشــتری نیــز در راه اســت.
کازنــو ادامــه داد: از ســال 2012 میــالدی ۸0 تــن از فرانســه اخــراج 

اســت. راه  در  نیــز  بیشــتری  اخراج هــای  و  شــده اند 
ــه وجــود دارد گمــان مــی رود  در فرانســه حــدود 2500 مســجد و نمازخان

ــد. ــغ می کنن ــری را تبلی ــا افراطی گ ــورد از آن ه ــدود 120 م ــه ح ک
ــتی  ــالت تروریس ــه حم ــت ک ــورت گرف ــس از آن ص ــات پ ــن اقدام ای
ــن  ــی و هم چنی ــای امنیت ــارۀ ناکامی ه ــواالتی را درب ــه س ــر در فرانس اخی

ــود آورد. ــه وج ــاجد ب ــیاری از مس ــرای بس ــی ب ــای خارج بودجه ه
ــات روی  ــت: مقام ــی گف ــن بودجه های ــا از چنی ــارۀ نگرانی ه ــو درب کازن
ــل در  ــفافیت کام ــه ش ــد ک ــالم کار می کنن ــرای اس ــوی ب ــاد فرانس ــک نه ی
تأمیــن مالــی مســاجد را بــا احتــرام شــدید بــه اصــول و قوانیــن ســکوالر 

ــد. ــن می کن تضمی
ــرای  ــت: ب ــز گف ــه نی ــت وزیر فرانس ــس، نخس ــل وال ــال، مانوئ در همین ح
پاریــس بســیار ســخت اســت کــه آزادی اســالم را تضمیــن کنــد. علی رغــم 
ارتباطــات ایــن کشــور بــا دیــن اســالم، ســم وحشــتناک افراطی گرایــی در 

حــال گســترش اســت.
او افــزود: اگــر اســالم بــه جمهــوری بــرای مبــارزه با افــرادی کــه آزادی های 
ــیار  ــا بس ــور م ــرای کش ــد، ب ــک نمی کن ــد، کم ــزل می کنن ــی را متزل عموم

دشــوار اســت کــه بخواهــد آزادی عبــادت را تضمیــن کنــد.
ــی  ــز گفــت: برنامه های ــچ، رییــس شــورای مســلمانان فرانســه نی ــور کبیب ان
ــه ســاخت و ادارۀ مســاجد  ــی ب ــادی به منظــور کمــک مال ــرای ایجــاد نه ب
ــی  ــکان دسترس ــان ام ــان افراط گرای ــود دارد. حامی ــه وج ــر فرانس در سراس
بــه ایــن ســازمان را کــه از ســوی کمپانی هــای پخــش مــواد غذایــی حــالل 

ــد داشــت. ــی می شــوند، نخواهن ــت مال حمای

تحقیقـات و بازجویی هـا از حامیـان فتـح اهلل گولـن کـه بـه هدایـت کودتای 
نافرجـام در ترکیـه متهـم اسـت، ابعـاد و جزییـات جدیـد و عجیبـی را از 

اندیشـه و طـرز تفکـر ایـن گـروه را برمـال می کنـد.
اعتراف هـای  هم چنیـن  و  ادامـه دار  بازجویی هـای  و  تحقیقـات  طبـق 
شـخصیت های نزدیـک بـه فتـح اهلل گولـن، ایـن شـخص ظاهـراً ادعـا کرده 
اسـت کـه بـا خـدا صحبـت می کنـد و از پیامبـر )ص( در خـواب مشـورت 
می گیـرد و هم چنیـن خـود را چهاردهمیـن عالـم اسـالمی پـس از »بدیـع 

الزمـان سـعید النورسـی« بـه شـمار مـی آورد!
لطیـف اردوغـان، معـاون سـابق فتـح اهلل گولن که حـدود ۴0 سـال از نزدیک 
بـا او زنده گـی کـرد و سـپس از او جـدا شـد، در اظهاراتـی مطبوعاتی مدعی 
شـد: فتـح اهلل گولـن بـه مـن گفت کـه او با خدا صحبـت کرده اسـت و خدا 
بـه او گفتـه اسـت، هسـتی را به خاطـر محمـد )ص( خلـق کـردم، امـا آن را 

فقـط به خاطـر تـو نگه مـی دارم!
لطیـف کـه چنـد روز پیـش از کودتـای اخیـر کتابـی را بـا عنـوان »چهـرۀ 
شـیطانی گولـن« منتشـر کـرد، در آن پیش بینـی نمـود کـه کودتایی بـه زودی 

ُرخ دهـد.
او گفـت، گروهـی که گولـن رهبـری آن را برعهده دارد، »خطـری برای یک 

میلیـارد و نیم مسـلمان در جهان اسـت.«
طبـق متـن اعتراف هـا کـه توسـط خبرگـزاری رسـمی ترکیـه منتشـر شـده 
اسـت، یـک افسـر ترکیه یـی بـه نـام »س. أ.« گفتـه اسـت کـه یـک شـخص 
مسـوول در گـروه کـه نامـش بولنـت بـوده اسـت، بـه او گفته کـه گولن هر 
شـب پیامبر را در خواب می دیده و در مسـایل مسـلمانان و مشکالت شـان از 
ایشـان مشـورت می گرفـت و دسـتوراتی کـه او بـر حامیانش دیکتـه می کند، 

همـان دسـتوراتی اسـت کـه از پیامبر گرفته اسـت!
ایـن افسـر ترکیه یـی کـه از طریق مـدارس گولـن به این گـروه پیوسـته بود، 
در ادامـه مدعـی اسـت: بولنت به مـن گفت که پس از وفـات پیامبر، هر 100 
سـال تنهـا یـک عالـم بزرگ بـه زمیـن می آیـد و تعـداد علمایی کـه خواهند 
آمـد، بـه 1۴ تن می رسـد و بدیع الزمان سـعید النورسـی، سـیزدهمین عالم و 

گولـن چهارمین عالم اسـت!
در یـک شـهادت دیگـر کـه رسـانه های ترکیه یـی منتشـر کرده انـد، یکـی از 
افسـران می گویـد: مـا کمـی راه می رفتیم و سـپس در قهوه خانه یا رسـتورانی 
می نشسـتیم و مسـوول گروه به من ُهشـدار داده بود که بسـیار محتاط باشـم 
و او بـه مـن نسـبت به نماز علنـی در فرماندهـی ژاندارمری ُهشـدار داده بود 
و به جـای وضـو گرفتـن ایـن پیشـنهاد را بـه مـن داده بـود کـه تیمـم کنم و 
نمـاز را در رخـت خوابـم بـا بسـتن و بازکردن چشـم هایم اقامه کنـم که این 

کار طبـق روایتگـری فتـح اهلل گولـن برای آن ها، پاداش بسـیار زیـادی دارد.

فدراســیون فوتبــال آســیا و افغانســتان از پایــان یــک دورۀ آموزشــی 15 روزه  
بــرای 22 مربــی فوتبــال در کشــور خبــر داده انــد. در خبرنامــۀ فدراســیون 
فوتبــال کشــور آمــده کــه ایــن مربیــان از 10 والیــت اشــتراک کــرده بودنــد 

و در پایــان، مــدرک درجــه ســی بــه آنــان داده شــد.
ــال  ــازی فوتب ــِن ب ــدت، ف ــی کوتاه م ــن دورۀ آموزش ــال در ای ــان فوتب مربی
ــال در  ــان فوتب ــه بازیکن ــا ب ــد ت ــرا گرفتن ــی ف ــری و عمل ــورت نظ را به ص

والیت هــا و ولســوالی ها آمــوزش دهنــد.
در ایــن دورۀ آموزشــی، کیومــرث دهقانپــور مربیــان افغانســتان را آمــوزش 

مــی داد.
ــن دورۀ  ــان ای ــال کشــور در پای ــم، رییــس فدراســیون فوتب ــن کری کرام الدی
ــت  ــد در جه ــن بای ــس از ای ــه پ ــت ک ــور گف ــان کش ــه مربی ــی ب آموزش

ــد. ــتر کنن ــالش بیش ــوان ت ــان ج ــوزش بازیکن آم
ــان  ــالش مربی ــه ت ــور ب ــال کش ــت فوتب ــم، موفقی ــای کری ــۀ آق ــه گفت ب
ــتر  ــتفادۀ بیش ــان اس ــد از اندوخته های ش ــان بای ــن مربی ــته گی دارد و ای بس

ــد. کنن
کیومــرث دهقانپــور، مربــی فدراســیون فوتبــال آســیا می گویــد، افغانســتان 
در ســطح آســیا و اروپــا تنهــا کشوری ســت کــه بــدون هیچ گونــه 

ــود. ــم می ش ــوزش فراه ــۀ آم ــش زمین ــرای مربیان ــی ب هزینه ی

فدراســیون کریکــت افغانســتان دور چهــارم برنامه ریــزی رقابت هــای جــام 
ــگان آمــو  ــان مــس عینــک و نهن ــم قهرمان شــپگیزه و فهرســت اعضــای تی

را اعــالم کــرد.
نــوروز منــگل، مربــی، گلبدیــن نایــب، نورعلــی زدران، احســان اهلل جنــت، 
ــت زدران،  ــر، دول ــان اکب ــفق، ضیاالرحم ــد اهلل ش ــی، وحی ــاه زرمت رحمت ش
ــی خیل،  ــق عیس ــدی، ضیاءالح ــران محم ــل زازی، عم ــف زازی، فض یوس
صــدام منــگل، رحمــان گربــز، جاویــد زدران، مجیــب زدران و فریــد زرگــر 

ــی شــدند. ــک معرف ــس عین ــم م ــوان اعضــای تی به عن
ــر زازی،  ــی، افس ــان غن ــدی، عثم ــد احم ــی، جاوی ــرف مرب ــس اش میروی
جمعــه گل، طاهرعــادل، خیبــر عمــر، غــم  زدران، حاجــی مراد، شــرف الدین 
ــی،  ــد متن ــاپور زدران، اس ــدز ، ش ــن احم ــل، یامی ــر طوطاخی ــرف، ناص اش
عبدالواســع، ضیاالحــق و زاهد خــان نیــز اعضــای تیــم نهنــگان آمــو اعــالم 

شــده اند.
در روز اول مســابقات تیم هــای زون آمــو بــا مربی گــرِی اصغــر اســتانکزی 

و کابــل بــازان بــه مصــاف هــم رفتنــد کــه بــازی بــا تســاوی پایــان یافــت.
بــر پایــۀ گفته هــای مســووالن فدراســیون کریکــت، دور چهــارم مســابقات 
ــاز از  ــای ممت ــت و تیم ه ــد اس ــی.ال« هن ــابقات »آی.پ ــبیه مس ــپگیزه ش ش

ایــن طریــق شــانس راه یافتــن بــه ۴ تیــم ممتــاز را خواهنــد یافــت.
ــه دســت  ــازی کــه مقــام دوم را ب پــس از رقابت هــای لیــگ، تیم هــای ممت
آورده باشــند، بــرای رســیدن بــه مقــام اول در برابــر هــم قــرار می گیرنــد. 
ــرای  ــه دور نهایــی راه می یابنــد و تیم هــای بازنــده نیــز ب تیم هــای برنــده ب

رســیدن بــه دور نهایــی بــا هــم رقابــت می کننــد.
ــابقات  ــه مس ــاز ب ــم ممت ــت، ۴ تی ــیون کریک ــات فدراس ــاس معلوم براس
ــه  ــی ب ــرای قهرمان ــن دور ب ــدۀ ای ــم برن ــد و دو تی ــی راه می یابن نیمه نهای
ــه تاریــخ  ــد. گفتــه می شــود کــه بازی هــای شــپگیزه ب مصــاف هــم می رون
۹ آگســت ســال جــاری آغــاز شــده و نتیجــه اش بــه تاریــخ 1۹ همیــن مــاه 

اعــالم خواهــد شــد.
گفتــه می شــود کــه لباس هــای بازیکنــان ایــن مســابقات در نشســت 

ــد. ــاب  ش ــور انتخ ــت کش ــیون کریک ــوی فدراس ــی از س ویژه ی
ــد، روی  ــت می گوی ــیون کریک ــی فدراس ــوول مطبوعات ــک، مس ــد هوت فری
ــان  فهرســت دیگــر تیم هــای اشــتراک کننده در مســابقات شــپگیزه کار جری

ــود. ــالم می ش ــان اع ــه زودی فهرست ش دارد و ب

فرانسه از ماه دسمبر 2۰ مسجد 
و نمازخانه را بسته است

ادعا دربارة حرف زدن گولن

 با خدا و مشورت گرفتن از پیامبر!

22 مربی تیم فوتبال افغانستان 
مدرک درجه سی دریافت کردند

اعضای دو تیم برای رقابت در 
دور چهارم شپگیزه اعالم شدند

صبور رحیل

جــدا،  هــم  از  روشــن فکرانه  کار  و  سیاســی  کار 
ــر  ــد یک دیگ ــوارد ض ــی م ــا در برخ ــون و حت دگرگ

ــد. ان
ــت.  ــدرت اس ــری ق ــه کارگی ــظ و ب ــت آوردن، حف ــه دس ــت ب سیاس
اســت،  خــردورزی  و  حقایــق  بیــان  روشــن گری  درحالی کــه 
ــد  ــی مفی ــه کس ــه چ ــت ب ــن حقیق ــان ای ــه بی ــر از این ک صرف نظ
اســت و بــه چــه کســی مضــر. درســت همین جاســت کــه سیاســت 

بــا روشــن گری در تقابــل قــرار می گیــرد.
ــت سیاســت و روشــن گری  ــت و موجودی ــوان از اهمی ــا می ت ــا آی ام
ــد  ــد سیاســت کنن ــا روشــن گران می توانن ــکار کــرد؟ آی در جامعــه ان

ــد؟ ــد بکنن ــا روشــن گری وداع نبای ــد ب ــر می توانن و اگ
بــه همیــن ترتیــب آیــا سیاســت مدار می توانــد روشــن فکر و 

بمانــد؟ روشــن گر 
روشــن فکر بــه بیــان هــر آن چــه عقلــش قــد می دهــد، متعهــد اســت. 
ــل  ــی عم ــا گزینش ــق و واقعیت ه ــن حقای ــت مدار در گفت ــا سیاس ام
می کنــد. سیاســت مدار همــه نیروهــا را بــرای بــه دســت آوردن یــک 
ــل  ــق گزینشــی عم ــه حقای ــا ب ــاز دارد ت ــد و نی ــدف بســیج می کن ه
کنــد. امــا کار روشــن فکر گفتــن دریافت هــای عقلــی خــودش 
اســت و برایــش اهمیتــی نــدارد کــه حرفــش بســیج کننده اســت یــا 

از هــم پاشــاننده.
پــس اگــر کســی سیاســت می کنــد، بایــد بــرای تأمیــن ســهم خــود در 
قــدرت بــا هــر چــه در تــوان دارد، تــالش کنــد. امــا بــه روشــن فکران 
ــد  ــان ســود بای ــدات اندیشه یی ش ــد داد و از تولی ــوش بای ــتین گ راس
بــرد، امــا بــه جفنگیــات فلســفی و چرندیــات روشــن فکرمابانه نبایــد 
ــا  ــا عقده ه ــس ب ــد، پ ــن گری می کن ــی کار روش ــر کس ارزش داد. اگ
ــت  ــه صحب ــدار و جهت گیران ــات نیش ــی و ادبی ــای انقالب و بغض ه
ــه کار  ــته ب ــره و پیوس ــی، یکس ــی مقطع ــدون واکنش های ــد و ب نکن
ــای  ــه از روی عقده ه ــه ن ــد ک ــردم بدانن ــا م ــردازد ت ــن گری بپ روش
روزمــره، بلکــه از روی اهــداف و از عمــق یــک بینــش عمیــق 

ــد... ــت می کن صحب

رامین مظهر

در مورد وضعیت مردم بامیان:
در فضــای مجــازی افغانســتان چیــزی کــه زیــاد اســت 
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــای دروغ اس ــایعه و خبره و ارزان، ش
ــرد  ــگارک فیس بوکــی اعتمــاد ک ــر و ن ــه هــر خب لحــاظ نمی شــود ب

و برپایــه آن دســت بــه اقــدام زد.
در مــورد حادثــۀ دیــروز بامیــان خبرهــای ضــد و نقیضــی نشــر شــده 
اســت؛ امــا بنــا بــه اطــالع دقیــق طــی تماســی کــه مــن بــا مــردم در 

بامیــان داشــتم قضیــه از ایــن قــرار بــوده اســت:
ــیدانی  ــل ش ــوط وکی ــه مرب ــی ک ــوزۀ اول امنیت ــس ح ــروز پولی دی
می شــود، بــا بهانه هــای مختلــف دســت بــه برداشــتن دکاکیــن 
ــده اند؛  ــه ش ــردم مواج ــت م ــا مقاوم ــه ب ــس از آن ک ــردم زده و پ م

معترضیــن را ســرکوب کــرده بــه زنــدان انداخته انــد.
زندانیــان بعــداً بــا وســاطت بــزرگان و موســفیدان محــل آزاد 

ند. شــده ا
ــال ها  ــان از س ــردم در بامی ــه م ــر علی ــه ب ــی ک ــرای گروه ــد ب بای
ــد  ــده باش ــن ش ــد، روش ــتبداد می زنن ــه اس ــت ب ــرف دس ــه این ط ب
ــد  ــه می کن ــط کاری ک ــه فق ــز و متعصبان ــرکات تبعیض آمی ــه ح ک
کوچــک ســاختن خودشــان اســت. بنــًا از آقــای خلیلــی می خواهــم 
ــه زور و  ــه ســال هایی ک ــد ک ــان گــوش زد کنن ــه گروه شــان در بامی ب
تفنــگ حــرف اول را مــی زد، گذشــته اســت و مــا بایــد بــه کارهــای 
ــه  ــور نســازید ک ــا را مجب ــان و م ــیم. خودت ــر برس ــر و بزرگ ت مهم ت
ــاوان  ــه ت ــط ب ــرانجامش فق ــه س ــویم ک ــک ش ــای کوچ وارد بازی ه

ــان اســت! خودت

ملک ستیز

کمیسیون  ســازی، بــه زشــت ترین واژه در فرهنــگ 
ــون  ــت. چ ــده اس ــتان در آم ــت افغانس ــی دول سیاس
ــت.  ــته اس ــار نداش ــدی به ب ــچ گاه پی آم ــن روش هی ای
ــی  ــت بان ــران دول ــد. رهب ــری فاجعــه و مــرگ می آی ــن واژه خب از ای
ــر  ــود را در براب ــی خ ــق بی کفایت ــه از این طری ــتند ک ــن روش هس ای
ــه  ــه نمایــش می گذارنــد. در هیــچ کشــوری دنیــا ب خــون قربانیــان ب

 این ســان بی حرمتــی در برابــر شــهروندان صــورت نمی گیــرد.

دستگیر روشنیالی

ــا کمبــود رهبــر، قومانــدان، قهرمــان، میــر  افغانســتان ب
ــر  ــگ می ــور فرهن ــن کش ــت. ای ــه نیس ــر... مواج و امی
ــرای  ــته ب ــم پیوس ــازی دارد و پاکســتان ه ــر... س و امی
ــود  ــا کمب ــتان ب ــازد. افغانس ــر می س ــر و امی ــم، می ــر، زعی ــا رهب م
اندیشــه های مواجــه اســت کــه بــه خواســت انســان و زمــان جــواب 
ــه  ــود ارزش هــای مواجــه اســت ک ــه کمب ــد و افغانســتان ب داده بتوان

ــود. ــاخته ش ــاالی آن س ــدرن ب ــۀ م جامع

فیـسبـوک نـــامــه
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-------- بهمن نامور 
توجه  قابل  رخداد  چندین  انتخابات  نزدیک  اگر 
برنده  ترامپ  قطعا  دهد  روی  امریکا  در  تروریستی 
رخدادهای  که  می دانیم  همه  بود.  خواهد  انتخابات 
بنابراین  می کنند،  عمل  افراطیون  نفع  به  تروریستی 
شانس ترامپ بیش از گذشته می شود و رقابت میان او 

و کلینتون شدت خواهد گرفت.
پیش  کرده،  غلبه  بر ساختارها  که رخدادها  در جهانی 
تصمیمات  چنانچه  است،  دشوار  بسیار  پدیده ها  بینی 
از  بیشتر  امروز  شده اند.  آنی  و  لحظه ای  پیش  از  بیش 
پدیده ها  سایر  مانند  انتخابات  در  دیگر  دوره ای  هر 
چیستی و چگونگی رخدادها هستند که تصمیم سازی 
تا  گردیده  موجب  شده  سازی  جهانی  جهان  می کنند. 
از  یکی  قول  به  آنی شوند.  و  به شدت سطحی  انسانها 
از  را  عمق  معاصر  انسان  مدرن،  پست  پردازان  نظریه 
دست داده است. در نتیجه با از دست دادن ژرفنا این 
انسان، قطعه ای و آنی شده است. بنابراین نسل جدید که 
آن را نسلی جهانی، سطحی و لحظه ای تصور می کنند، 
فرایندی  دارد؛  گیری ها  تصمیم  در  را  خودش  فرایند 
که با نسل های پیشین متفاوت است. او چنانچه میشل 
بدوش  خانه  فضا  با  رابطه  در  فقط  می گوید  مفزولی 
نیست بلکه در حوزه سیاست، فرهنگ و حتی اعتقادات 
نیز کولی وار زندگی می کند. در چنین موقعیتی است 
خود  به  متفاوتی  نظام  و  ماهیت  مردمی  انتخابات  که 

می گیرند.
به همین منظور نگاهی بسیار گذرا به انتخابات ریاست 
تعیین  نقش  می تواند  بی تردید  که  امریکا  جمهوری 
انداخته می شود.  باشد،  داشته  آینده جهان  در  کننده ای 
امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  فقط  این  البته 
بلکه  به دنبال دارد  نیست که حساسیت های زیادی را 
تناقض نما همزمان بسیار به هم  در جهانی که به طور 
پیوسته و بسیار از هم گسسته است هر پدیده بزرگی 
در هر کشوری به ویژه کشورهای تاثیرگذار حساسیت 
مرزهای  ظرف  از  سرعت  به  پدیده ها  این  هستند.  زا 

خود به خارج لبریز می شوند و قسمت یا تمام جهان را 
متاثر می سازند. مردم کشورهای ایران یا فرانسه، امریکا 
رییس  فقط  دیگر  برخی  و  یا روسیه  انگلیس، چین  یا 
عین  در  بلکه  نمی کنند  انتخاب  را  کشور  یک  جمهور 
به  می کنند.  انتخاب  را  جهانی  موثر  بازیگر  یک  حال 
همین دلیل انتخاب آینده در امریکا بسیار حساس و به 
این  معاصر  تاریخ  انتخابات  دالیلی شاید حساس ترین 

کشور باشد.
موضوع چرایی  که  یادآوری شود  اینجا  در  است  بهتر 
انتخاب این دو رقیب بحث نیست. در اینکه چه فرایندی 
منجر به انتخاب این دو رقیب شده نیز صحبت نخواهد 
شد. همچنین نیازی نیست تا در مورد نقش قدرت و 
ثروت برای رسیدن هر یک از آنها به این مرحله سخن 
گفته شود. حال که این دو در مقابل هم قرار گرفته اند 
مناسب است در این خصوص سخن گفته شود که چه 
کسی و با چه عللی می تواند در این کارزار پیروز شود. 

حتی نسبت به این موضوع که نتایج پیروزی این یا آن 
چه خواهد بود را نیز باید به فرصت دیگری واگذارد.

موضوع اصلی این است که چه عناصری می توانند در 
نمایند. بی  ایفاء  آنها نقش موثری  از  یا یکی  انتخابات 
اما  برشمرد  را  چند  عناصری  و  عوامل  می توان  شک 
کلیدی  »رخدادها«  نقش  عوامل  این  میان  در  یقین  به 
از  متاثر  از هر دوره ای  بیش  ما  زیرا عصر  بود  خواهد 
رخدادهاست. این رخدادها و نه ساختارها، تصادف ها 
و نه برنامه هستند که بیش از پیش در تصمیم سازی ها 
از  انتخابات  تاثیر می گذارند.  باالترین سطوح  حتی در 
میان آنها انتخابات ریاست جمهوری امریکا نیز متاثر از 
همین رخدادهاست. به همین دلیل پیش بینی دقیق نتایج 
بسیار دشوارتر از گذشته شده است و میزان کسانی که 
بر اساس رخدادها قضاوت می کنند در آینده نسبت به 
بیشتر  بر اساس ساختارها قضاوت می کنند  کسانی که 

می شود.

این  که  گفت  می توان  باال  مطالب  به  توجه  با  حال 
را  امریکا  جمهور  رییس  که  بود  خواهند  رخدادها 
انتخاب می کنند. به بیان روشن تر، اگر نزدیک انتخابات 
روی  امریکا  در  تروریستی  توجه  قابل  رخداد  چندین 
همه  بود.  خواهد  انتخابات  برنده  ترامپ  قطعا  دهد 
می دانیم که رخدادها تروریستی به نفع افراطیون عمل 
می کنند، بنابراین شانس ترامپ بیش از گذشته می شود 

و رقابت میان آنها شدت خواهد گرفت.
بهتر است اضافه شود از آنجایی که ملت امریکا ملتی 
خودپسند و خود شیفته است مکان رخداد نقش مهمی 
تاثیرگذار  اگر رویدادی بزرگ و  ایفاء می کند. چنانچه 
بپیوندد بی تردید  امریکا به وقوع  تروریستی در خاک 
بر محبوبیت و حقانیت ترامپ افزوده می شود. به همین 
دلیل ترامپ تروریست ها را دوست دارد و در حالی که 
به طور علنی به آنها دشنام می دهد به طور غیرعلنی آنها 
و  پیش تر رفت  را ستایش می کند. حتی می توان کمی 
گفت اگر امکان داشته باشد همفکران وی تروریست ها 
آنها  از  کرد.  خواهند  تقویت  امکان  صورت  در  را 
چهره ای بزرگ در عین حال هولناک مانند فرانکشتاین 
خواهند ساخت که فقط اسطوره ای زئوسی مانند ترامپ 
می تواند بر آن چیره شود. در نبرد اسطوره ها جایی برای 

کلینتون باقی نمی ماند.
است  فعال  کم  عنصری  کلینتون  خانم  دیگر  سوی  از 
که  همانطوری  اوست.  رقیب  او  شانس  بیشترین  و 
بهترین شانس ترامپ تروریستها هستند بهترین شانس 
و  در غرب  انتخاباتی  است. جهان  ترامپ  نیز  کلینتون 
واکنشی  و  انفعالی  جهانی  به  امریکا  در  خصوص  به 
تبدیل شده است. دیگر نظرات فعاالن نیست که تعیین 
کننده اند بلکه کنش های رقیب است که تاثیر بیشتری را 
داوطلبان  از  یک  هر  گفتارهای  تحلیل  اساس  بر  دارد. 
بیش از اینکه به توصیف نظرات خود اختصاص داشته 

باشد بر تخریب نظرات رقیب استوار شده است.
این دو رقیب، رقیبی فعالتر و تعیین کننده تر دارند که 
فقط  رخدادها  مقابل  در  آنها  هستند.  رخدادها  همانا 
می توانند واکنش مناسب تر یا نامناسب تری داشته باشند. 
مانند آنچه در برابر هک کردن ای میل های خانم کلینتون 
و حزب دمکرات ها رخ داده است. هر کس بتواند بهتر 
فرایند از آن خودسازی را در برابر رخدادها انجام دهد 
موفقتر خواهد بود. در این رابطه هوشمندی به داشتن 
برنامه و ساختار منسجم به منظور فراهم آوردن وضعیتی 
بهتر برای مردم نیست بلکه هوشمندی انتخاباتی معنای 
تازه ای پیدا کرده است و آن بالغت و واکنش در لحظه 
است. بنابراین باید دید در این انتخابات »رخدادها« چه 

تصمیمی می گیرند.

رییــس جمهــور ترکیــه غــرب را بــه کمــک و حمایــت 
از برخــی از ســازمان های تروریســتی متهــم کــرد.

ــب  ــب طی ــتی، رج ــزاری نووس ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــوان داشــت:  ــه عن ــوری ترکی ــس جمه ــان، ریی اردوغ
غــرب از برخــی از ســازمان های تروریســتی حمایــت 

ــد. ــک می کن ــا کم ــه آنه ــرده و ب ک
رییــس جمهــور ترکیــه تصریــح کــرد: مــا آن حمایــت 
ــا و  ــگام کودت ــتانمان در هن ــار را از دوس ــل انتظ قاب

ــم. ــت نکردی ــس از آن دریاف پ
ســوی  از  نافرجــام  کودتــای  کــرد:  تاکیــد  وی 
بــود  ریــزی شــده  قدرت هــای خارجــی طــرح 
و هــدف از آن ضربــه زدن بــه رشــد، وحــدت و 

پیشــرفت ترکیــه بــود.
رییــس جمهــور ترکیــه تصریــح کــرد: اتحادیــه اروپــا 
ــژه درمــورد  ــه وعده هــای خــود پیرامــون توافــق وی ب

مهاجــران عمــل نکــرده اســت.
وی در کنفرانســی خبــری عنــوان داشــت: رخدادهــای 
کودتــا در ترکیــه انجــام شــد، نمایندگانــش در ترکیــه 
بودنــد، امــا ســناریو و دیالــوگ آن در خــارج کشــور 

نوشــته شــده بــود.
وی بــا اظهــار تاســف نســبت بــه ایــن امــر کــه غــرب 
ــا  ــار کودتاه ــد و در کن ــت می کن ــم حمای از تروریس
می ایســتد، گفــت: روزی فراخواهــد رســید کــه اروپــا 
ــه خطــر تروریســم و  ــا نســبت ب تاکیدهــای مکــرر م

ــد. ــا را درک می کن کودتاه
اردوغــان عنــوان داشــت: اعــالم وضعیــت فــوق العاده 
ــازی  ــا و بازس ــی م ــای مدن ــظ نهاده ــرای حف ــز ب نی
ســاختار نهــاد نظامــی کشــور صــورت گرفــت و اگــر 
ــم،  ــرده بودی ــالم نک ــاده را اع ــوق الع ــت ف ــا وضعی م
را  خــود  اهــداف  می توانســت  کودتاچــی  گــروه 
ــالم  ــاده اع ــوق الع ــت ف ــد وضعی ــازد. بای ــق س محق
ــود. ــری نش ــای دیگ ــاهد کودت ــه ش ــا ترکی ــد ت می ش
اردوغــان تاکیــد کــرد: تــا زمانــی کــه مــردم قدرت مند 
و یکپارچــه باشــند، ترکیــه تمامــی تهدیدهــا را پشــت 

ســر خواهد گذاشــت.
ــبکه  ــا ش ــه ب ــان در مصاحب ــال، اردوغ ــن ح در همی
ــد  ــرد: 5۷ درص ــح ک ــی  »RaiNews24«  تصری ایتالیای
ــدام  ــان اجــرای مجــازات اع ــا خواه از شــهروندان م
ــت  ــر موافق ــن ام ــا ای ــز ب ــان نی ــر پارلم ــتند و اگ هس
ــرای  ــر راه اج ــر س ــد ب ــس نمی توان ــچ ک ــد، هی کن

ــد. ــی کن ــع تراش ــا مان اعدام ه
پیشــتر نیــز اردوغــان گفتــه بــود کــه امــکان بررســی 

اجــرای مجــازات اعــدام در حــق شــرکت کننــدگان در 
کودتــای نــاکام وجــود دارد.

از ســوی دیگــر، ژان کلــود یونکــر، رییــس کمیســیون 
اروپــا تصریــح کــرد کــه اگــر ترکیــه مجــازات اعــدام 

را اجرایــی کنــد، اتحادیــه اروپــا بــه ســرعت تمامــی 
مذاکــرات پیرامــون پیوســتن ترکیــه بــه اتحادیــه اروپــا 

را بــه حالــت تعلیــق درخواهــد آورد.

چه چیزی رییس جمهور امریکا را 
تعیین می کند؟

اردوغان: 

غـرب از تـروریسم حـمایت می کنـد
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