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از  به همۀ جهانیان  ملی کشور  قهرمان  قبل،  فرانسه ١٦ سال  در 
عربی  افراطیون  و  پاکستانی  حلقات  جهانی،  تروریزم  خطرات 

پیش بینی های ماندگار کرده بود.
در  فرانسه  جدیدالتقرر  سفیر  که  بود  پنجشنبه  شب   ٨ ساعت 
کابل آقای فرانسوا ریشیر در روز ملی کشورش از دوستی عمیق 
افغانستان ـ فرانسه، همسویی با جهاد و مبارزات مردم افغانستان، 
از یادگارهای فرانسه در کابل چون لیسه عالی ماللی، لیسه عالی 
استقالل و تجدید همکاری ها و پروژه های جدید برای جمعی از 
سیاسیون کشور در حویلی سفارت سخن مي گفت و نوید می داد.
مطبوع اش  دولت  همکاری  از  صادقانه  و  هیجان  با  جدید  سفیر 
به مردم افغانستان می گفت. تخریب آثار تاریخی بامیان و از بین 
رفتن قهرمان ملی کشور را در حساس ترین موقع تاریخ افغانستان 

از ضایعات بزرگ ملی و کار تروریزم جهانی می نامید.
دقیقًا در همین شب و حوالی همین ساعت بود که حادثۀ وحشیانۀ 
تروریستی در شهر نیس فرانسه، محلی که هزاران نفر مردم عادی 
افتاد و  اتفاق  و بیگناه بخاطر جشن ملی خود جمع شده بودند، 

نزدیک به صد نفر کشته و صد نفر زخمی به جا گذاشت.
١٦ سال قبل دقیقًا در همین کشور فرانسه و بلجیم بود که قهرمان 
ملی کشور از وقوع چنین حوادث هشدار داده بود. از همین جا 
به همۀ جهانیان از خطرات تروریزم جهانی، حلقات پاکستانی و 
افراطیون عربی پیش بینی های ماندگار کرده بود. گفته بود: این 
از  با  فقط  که  نیست  پدیده هایی  گرایی  افراطی  موج  و  تروریزم 
میان برداشتن اسامه بن الدن و جمعی دیگر از سران آن و فقط 
با  لیبرالیسم شکست داد و ریشه کن کرد. در مبارزه و جنگ  با 
منابع  و  کرد  تقویت  را  معتدل  اسالم  بود،  مصمم  باید  تروریزم 
باید  افراطی گرایی را خشکانید و در هـر بعد  تمویل و تقویت 
از  قبل  سالهـا  مسعود  احمدشاه  پراخت.  آن  مقابل  در  مبارزه  به 
آن، مقاومت ملی را با این هـدف إیجاد نمود و این جنگ علیه 

تروریزم را با جان خود خرید.

بـه  را  کسـانی  دارد  تصمیـم  مجلـس 
کمیسـیون مختلـط معرفـی کنـد کـه از رد 
بـه همیـن دلیـل  فرمـان حمایـت کنـد و 
ده نفـر پیشـنهاد شـده در جلسـه امـروز) 

نگرفتنـد. قـرار  تاییـد  مـورد  دیـروز( 
تقابـل میـان مجلـس  افـزود: فضـای  وی 
این طـور  نماینـده گان  مجلـس  و  بـزرگان 
نشـان می دهـد کـه بـه ایـن زودی هـا مـا 
شـاهد ایجـاد کمیسـیون مختلـط نخواهیم 
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هشدار شهرداری کابل به مقروضین و غاصبین
66درصِد وقت شهروندان کابل در جریان سفر از یک ساحة کابل به ساحه دیگر در ازدحام سپری می شود

بنای مجلس بر  اصالحات نیست 

د  کـې  ترکیـه  پـه  ریاسـت  جمهـوري  افغانسـتان  د 

کودتـا پرهڅـه اندېښـنه ښـيي او هیله کـوي چې دغه 

دوسـت هېـواد بـې ثباتـه نـه يش.

همدارنګـه اجرایيـه ریاسـت هم په ترکیه کـې د کودتا 

هڅـه غنـدي او د ترکیـې د خلکـو پـه ګټـه یـې نـه 

. بويل

افغـان دولت، د حکومتونو د نسـکورولو لپاره نظامي 

کودتـا، د خلکـو د ارادو، ثبـات او پراختیـا پروړاندې 

خنـډ بـويل او د خلکـو پـه خوښـه جوړحکومتونه، د 

ښـې حکومتولۍ بېلګـې ګڼي.

د افغانسـتان د جمهـوری ریاسـت چارواکـو د ترکيې 

حکومـت پرضـد د هغـه هېـواد د یـوې ډلـې پوځیانو 

لـه کودتـا وروسـته، د شـنبې پـه ورځ یـوه خربپاڼـه 

کړه. خپـره 

پـه خربپاڼـه کـې راغـي چـې د افغانسـتان جمهوري 

ریاسـت پـه ترکیه کې د کودتا پر هڅه اندېښـنه ښـيي 

او هیلـه کـوي چـې دغـه دوسـت هېـواد بـې ثباته نه 

يش.

رسبېـره پـردې د افغانسـتان اجراییـه ریاسـت په یوې 

خربپاڼـه کـې د ترکيـې د حکومـت پرضـد د کودتـا 

رئیـس،  د جمهـور  هېـواد  هغـه  د  او  غندلـې  هڅـه 

حکومـت او خلکـو مالتـړ یـې کـړی دی.

د راپورونـو لـه مخـې پـه ترکیـه کـې د حکومـت پـر 

وړانـدې د کودتـا هڅه د شـنبې په شـپه، د هغه هېواد 

د پـوځ د یـوې ډلـې لخوا وشـوه چې کودتـا چیانو په 

لومـړي رسکـې داسـتانبول پـه ځینـو مهمو سـیمو او 

پارملـان تـه څېرمـه ځایونـو کې، ګـڼ شـمیر ټانکونه 

ځـای پرځـای کړل.

پـه ترکیـه کې دغه حرکـت د حکومـت او کودتاچیانو 

ترمینـځ د وسـله والـو نښـتو سـبب شـو چـې ویـل 

کېـږی، څـه باندې سـل تنـه پکـې ووژل شـول او له 

زرو زیـات ټپيان شـول.

لـه ترکیـې څخـه وروسـتي راپورونـه وایـي چـې د 

کودتـا هڅه ناکامه شـوې خـو ترکیـې چارواکو ویي 

چـې نـورو ورتـه احتـايل حرکتونـو ته.

افغانستان د ترکیې پر حکومت د کودتا هڅه وغندله

برگرفته از صفحه فیس بوک احمد ولی مسعود

ACKU»نابودسـازی داعش کـار یـک هفتـه نیست«



شِب  یک  و  روز  یک  طوِل  در  ترکیه  حوادث 
گذشته، نه تنها در سرخط خبرهای جهان قرار 
به ویژه  و  جهان  عادِی  مردمِ  حتا  که  گرفت 
و  با حیرت  که  کرد  وادار  را  منطقه  کشورهای 
دنبال  لحظه  به  لحظه  را  حوادث  این  تعجب 
کنند. کاربراِن فیس بوک در افغانستان نیز دسِت 
کمی از همتایان جهانِی خود نداشتند و همپا با 
حوادث ترکیه، ضمن اطالع رسانی، نظراِت خود 
به  کشور  این  نافرجامِ  کودتای  مورد  در  نیز  را 

اشتراک می گذاشتند. 
برخی شهرونداِن افغانستان در زماِن آغازِ کودتا 
در میدان هوایی استانبول، منتظر پرواز به سوی 
کشور بودند، اما به دلیِل این که فرودگاه به روی 
مسافراِن مضطرب  این  بود،  بسته شده  پروازها 
گذاشتِن  اشتراک  به  ضمن  و  ننشسته  بی کار 
تصویرهایی از کودتا که شاهد آن بودند، نگرانِی 
خود از وضعیت را نیز بیان  کردند. برخی کاربراِن 
اردوغان  طیب  رجب  از  تمجید  به  فیس بوک 
رییس جمهوری ترکیه که از سوءقصد جان به 
بزند،  عقب  را  کودتا  شد  موفق  و  برد  سالمت 
پرداختند و به گفتۀ یکی از دیگر کاربران فضای 
شماری  اما  ساختند.  قهرمان«   « او  از  مجازی، 
مشکالت  به  کودتا،  نفِس  تقبیح  ضمن  دیگر، 
دموکراسی در ترکیه پرداخته بودند. سران بیشتِر 
کشورهای جهان نیز کودتا در ترکیه را محکوم 

کرده و آن را مغایر ارزش های دموکراتیک اعالم 
کردند. 

حوادِث ترکیه چیزهای زیادی را به ما یادآوری 
در  آن هم  کودتا  خبِر  شنیدِن  شاید  می کند. 
کشوری که سال های سال است تجربۀ انتخابات 
خبری  جهان  مردمِ  برای  دارد،  دموکراسی  و 
با  کشور  این  ولی  رود؛  شمار  به  حیرت انگیز 
اداره  دموکراسی  اصول  اساس  بر  این که  وجود 
از  دارد.  فروانی  مشکالت  داخل  در  می شود، 
و  گروه ها  برخی  تا  گرفته  ُکرد  جدایی طلباِن 
سیاست های  به  نسبت  که  سیاسی  جناح های 
شدیدی  انتقادهای  گاه  و  مالحظات  اردوغان 

دارند. 
ترکیه در مفصِل اروپا و آسیا واقع شده؛ کشوری 
نیمه اروپایی و نیمه آسیایی. با این حال، حوادِث 
که  می کند  ما گوش زد  به  را  نگرانی  این  ترکیه 
هنوز شکاِف بزرگی میان شرق و غرب وجود 
در  را  نجات  راهِ  می توان  کمتر  غرب  در  دارد. 
اروپایی و غربی  انساِن  انجام کودتا سراغ کرد. 
را  کودتا  نامِ  به  چیزی  دیگر  که  سال هاست 
و  اروپایی  کشورهای  در  است.  کرده  فراموش 
غربی، راه های تغییر سیاست به شیوۀ نرم افزارانه 
انتخاب می شوند و اگر مشکلی نیز با دولت های 
خود داشته باشند، تالش می کنند آن را از راه های 
حل  دست  این  از  چیزهایی  و  مدنی  نافرمانِی 
کنند. اما در شرق هنوز »فکر کودتا« به عنوان راه 
زنده  نباشیم،  چه  باشیم  محق  حاال چه  نجات، 
است. ترکیه نشان داد که این »فکر« می تواند گاه 

از قوه به فعل درآید. 
و  اردغان  از  حمایت  سِر  بر  بحث  این جا 
حتا  هنوز  نیست.  کودتاچیان  با  مخالفت  یا 
به صورِت روشن، کسی در مورد رهبراِن کودتا 
در ترکیه چیزی نگفته است. انگشت اتهامِ طیب 
اردوغان رییس جمهوری ترکیه به سوی فتح اهلل 
گوالن یکی از رهبران مذهبی ترکیه نشانه رفته 
که فعاًل در امریکا زنده گی می کند. آقای گوالن 
دست داشتن در کودتا را رد کرده و گفته که او 

به گزینه یی فراتر از انتخابات نمی اندیشد.
وضعیت  شدِن  بهتر  هدِف  به  اگر  حتا  کودتا   
بعید  اگر  احتمالی  چنین  که  ـ  گیرد  صورت 
گزینه یی  ـ  است  ضعیف  بسیار  نرسد،  نظر  به 
دموکراتیک و مورد تأیید نمی تواند باشد. کودتا 

تجربۀ  است.  نامشروع  راهِ  از  قدرت  گرفتِن 
که  که  است  داده  نشان  افغانستان  کودتاهای 
داشته  نمی توانند  به جز ویرانی و کشتار  پیامی 

باشند.
مرگبارِ  ظِل  در  را  زیادی  سال های  افغانستان 
هر  از  بهتر  و  زیسته  کودتایی  حکومت های 
را  آن  فاجعه بارِ  نتایِج  منطقه  در  کشوری 
می فهمد و حس می کند. همین حاال گروه های 
تمامیت خواه در هیأِت طالبان و دیگر گروه های 
مسلح، به چیزی جز رسیدن به قدرت از راه زور 
هر  اصلِی  ابزار  دو  تفنگ،  و  زور  نمی اندیشند. 
اند. سراِن کودتا حتا اگر محق باشند،  کودتایی 
که چنین احتمالی نیز اگر بعید نباشد ولی بدون 
شک بسیار ضعیف خواهد بود، نمی توانند عمِل 

خود را توجیه کنند. 
این  از  و  است  فاجعه  به  بازکردن  راه  کودتا 
سربلند  بزرگی  آزموِن  از  ترکیه  مردم  لحاظ، 
نیز  نکته  این  دیگر،  از جانب  اما  آمدند.  بیرون 
قابل طرح است که صرفًا نباید به داشتن برخی 
بالید.  خود  کشور  در  دموکراتیک  ارزش های 
دشواری  کارِ  اکثریت،  رضایِت  کردن  حاصل 
جامعه  در  باید  عمومی  اعتماد  این  ولی  است 
راه های  از  می توان  که  باشد  داشته  وجود 

دموکراتیک به خواسته های خود رسید. 
و  مشکالت  شک  بدون  یی  هرجامعه  در 
نارضایتی هایی وجود دارد و عده یی خواه ناخواه 
نسبت به سیاست های دولت معترض اند. چنین 
دولت هایی باید این گونه احتماالت و واقعیت ها 
را  گفت وگو  دروازۀ  و  بشناسند  رسمیت  به  را 
بیش از هر زماِن دیگری با ناراضیان سیاسِی خود 
باز کنند. صرفًا نباید به این دل خوش داشت که 
از راهِ انتخابات به حکومت رسیده ایم و اکثریت 
از ما حمایت می کنند. فراموش کردِن اقلیت ها و 
گروه های معترض، گاه به فاجعه منجر می شود. 
دولت مردان افغانستان هم پس از حوادث ترکیه، 
بیشتر باید به خود آیند و نسبت به سیاست های 
فضای  بسیاری ها  شاید  باشند.  محتاط  خود 
ترکیه را چندان با افغانستان قابل مقایسه ندانند، 
وجود  با  کشورها  که  کرد  انکار  نمی توان  ولی 
اختالفاتی که از نگاه بافتار سیاسی و اجتماعی 
می توانند داشته باشند، اشتراکاِت فراوانی نیز با 

هم دارند.
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جنایی  هولناِک  رویدادهاِی  شاهد  پسین،  روزهای  در  کابل 
تیزاب  برچی،  دشت  در  موتر  یک  زدِن  آتش  است.  بوده 
پاشیدن به روی زناِن یک خانواده در نزدیکی شهرک آریا، و 
کشتِن چهار برادر در روز روشن در منطقۀ پنجصد فامیلی، 
آن  به  رسانه ها  توجه  که  رویدادهایی اند  از  همه  و  همه 
معطوف شده است. اما بدون شک روزانه شهِر کابل شاهد 
رویدادهای فراواِن جنایِی دیگر است که به گوش و چشِم 

رسانه ها ابداً نمی رسد.
بدون  جنایی،  کالِن  رویدادهای  که  کرده  ثابت  تجربه 
پولیس  میاِن  در  حلقاتی  و  افراد  همکارِی  و  هماهنگی 
نیز ریشه  صورت گرفتنی نیست و بازداشت نشدِن مجرمان 

در همین همکاری ها و رابطه ها دارد. 
قتل های  و  مسلحانه  سرقت های  اخاذی ها،  زورگویی ها، 
افراد،  بر  و ستم های خانواده گی  آزاد  قتل های  و  زنجیزه یی 
از جمله جنایت هایی اند که هر روز به شکِل عادی در کابل 
صورت می گیرند. اما از میاِن این جنایت ها، فقط برخی از 
سپرده  خاک  به  متباقی  و  می گیرند  قرار  توجه  مورد  آن ها 
می شوند. گراِف بلنِد جرایم جنایی در کابل که شامل انواِع 
انجامِ  در  کابل  پولیِس  می دهد  نشان  می شود،  جنایت ها 
دستگاه  در  موجود  فساد  و  می کند  عمل  ضعیف  وظایفش 
افزایِش  مهِم  عوامل  از  یکی  آن،  ناکاره گی  کنارِ  در  پولیس 

جرایم جنایی است. 
 کشتن برادراِن یک خانواده کنارِ دروازۀ خانۀشان، آن هم در 
ساعت ١0 صبح و در نزدیکی پاسگاه پولیس، این پرسش 
را به میان می آورد که جنایت کاران از کجا ظاهر می شوند و 
پس از انجام جنایت شان، کجا پنهان می شوند که دسِت هیچ 

پولیسی به آن ها نمی رسد؟
چرا هربار پاسگا ه های پولیسی که نزدیِک محِل جنایت قرار 
را  خود  تیِر  عوام  به اصطالح  و  نشده  عمل  وارد  داشته اند، 
آورده اند؟ در حالی که به مجرد اطالع از یک جنایت، پولیس 

ساحۀ مربوطه اش باید وارد اقدام شود.
 متأسفانه بارها دیده شده که بی غرض ترین انسان  در هنگام 
وقوع جرایم، پولیس بوده است. گمان می شود که کابل تنها 
و  ُجرم  این همه  روزانه  که  است  منطقه  سطح  در  پایتخت 
جنایت در آن صورت می گیرد ولی کمتر مرتکباِن آن ها به 

کیفر می رسند و به داد مردمِ متضرر رسیده گی می شود. 
والیت های  و  کابل  در  افراد  از  بسیاری  دسترسی  مسلمًا 
شمار  به  خشونت  عامِل  اصلی ترین  اسلحه،  به  هم جوار 
می آید، اما مکانیزم جمع آوری سالح از نزد افراد غیرمسوول، 
قباًل  نمی شود.  دیده  کابل  پولیِس  امنیتِی  برنامۀ  در  اصاًل 
جنایت  که  ساحه یی  هر  در  بود  کرده  اعالم  داخله  وزارِت 
عددلی  نهادهای  به  و  شده  برکنار  آن  مسووالِن  بدهد،  رخ 
و قضایی سپرده می شوند. اما به جز یکی ـ دو مورد، اصاًل 

شاهِد چنین قاطعیتی از جانِب این وزارت نبوده ایم. 
حاال که رویدادهای جنایی در کابل افزایش یافته و در کنار آن 
عوامِل انتحاری نیز هر از گاهی در این شهر فعال می شوند، 
باید مسوولیت های پولیس افزایش یابد و رویداهای جنایی 

تا ُکنه آن مطالعه و بررسی گردد. 
طالبان  و  داعشیان  با  سخت  نبردِ  درگیر  کشور  درحالی که 
قربانی  روز  هر  آنان  برابِر  در  ما  امنیتِی  نیروهای  و  است 
می دهند، جرایم جنایی در کنارِ تروریسم، به معضِل دیگری 
برای جامعه بدل شده است. همین اکنون در کابل بخش هایی 
وجود دارد که به عنوان عالقه غیرقابل مطالعه است و هر 
و  مسلح  افراد  دلیِل حضور  به  غیر،  عالقه های  این  به  روز 

جنایت کار، افزوده می شود. 
می گذرد،  بانو  چند  روی  به  تیزاب پاشی  از  هفته  دو  هنوز 
همچنان  نیست.  آن  عوامِل  بازداشِت  از  خبری  هیچ  اما 
رویدادهای دیگری هم اتفاق افتاده و عامالِن آن در تپۀ خیر 
صورت،  هر  به  مسووالن اند.  بی کفایتِی  نظاره گِر  و  نشسته 
باید  لبریز کرده است،  افزایش جرایِم جنایی، صبِر مردم را 

مسووالن به این نکته توجه کنند!  

افزایش جرایِم جنایی
 و صبِر لبریز گشتة مردم
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در هرجامعـه یـی بـدون شـک مشـکالت 
و نارضایتی هایـی وجـود دارد و عده یـی 
سیاسـت های  بـه  نسـبت  خواه ناخـواه 
دولت هایـی  چنیـن  معترض انـد.  دولـت 
واقعیت هـا  و  احتمـاالت  این گونـه  بایـد 
دروازة  و  بشناسـند  رسـمیت  بـه  را 
گفت وگـو را بیـش از هـر زمـاِن دیگری با 
ناراضیـان سیاسـِی خـود باز کننـد. صرفاً 
نبایـد بـه ایـن دل خـوش داشـت کـه از 
راِه انتخابـات بـه حکومـت رسـیده ایم و 
اکثریـت از ما حمایـت می کنند. فراموش 
معتـرض،  گروه هـای  و  اقلیت هـا  کـردِن 

ACKUگاه بـه فاجعـه منجـر می شـود



کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانستان با نشـر گزارش 
تلفـات ملکـی در سـال ١394 می گویـد تلفـات ملکـی 
نسـبت بـه یـک سـال قبـل از آن ١7.٨ درصـد افزایـش 
یافتـه اسـت. براسـاس ایـن گـزارش 943١ تـن در طـول 

یـک سـال کشـته و زخمی شـدند.
گـزارش حاکـی از آن اسـت کـه در سـال ١394 در نتیجه 
افزایـش جنگ هـا و منازعات مسـلحانه 3١29 تـن از افراد 

ملکـی کشـته شـده و ٦302 نفـر دیگر زخم برداشـته اند.
براسـاس ایـن گـزارش تلفات زنـان 3٦.٨ درصـد افزایش 
یافتـه و در جریـان یـک سـال 775 زن کشـته و 477 تـن 
دیگـر زخمـی شـده اند. کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر 
گفتـه اسـت کـه عامـل 72 درصـد تلفـات افـراد ملکـی 
شـبکه  طالبـان،  شـمول  بـه  دولـت  مخالـف  گروه هـای 
حقانـی القاعـده و داعـش بوده اند. عامـل 9 درصد تلفات 

ملکـی نیروهـای دولتـی بـوده  اند.
داکتر سـیما سـمر، رییس کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 
روز شـنبه، 2٦ سـرطان ١395، در یـک کنفرانـس خبـری 
در کابـل گفـت: »از طرفیـن درگیـر خواهـان این هسـتیم 
کـه قوانیـن بین المللـی جنـگ را مراعات کننـد. دو طرف 
بایـد توجـه کنند کـه تلفات افـراد ملکی صـورت نگیرد«.
سـاختن  سـپر  ملکـی  تلفـات  اصلـی  دالیـل  از  یکـی 
غیرنظامیـان و اسـتفاده از اماکـن عمومـی ماننـد مکتب ها 
بـه عنـوان سـنگر اسـت. خانم سـمر از طرف هـای درگیر 
خواسـت تـا هیـچ گاهـی افـراد ملکـی را در جنـگ سـپر 
برخوردهـای  هنـگام  در  منازعـه  »طرف هـای  نسـازند: 
مسـلحانه بایـد به صـورت جـدی از افراد ملکـی حمایت 
کننـد. ایـن نیروها هیچ زمانـی از افراد ملکـی و مکان های 

ملکـی بـه عنـوان سـپر اسـتفاده نکنند«.

مجازات عامالن
براسـاس این گـزارش 34 درصـد تلفات ملکـی در نتیجه 
حمـالت انتحـاری بـه میـان آمـده و ایـن رقـم نسـبت به 
یافتـه اسـت.  افزایـش  سـال ١393 بیـش از 55 درصـد 
درگیری هـای زمینـی پـس از حمـالت انتحـاری، دومیـن 
عامـل تلفـات ملکـی اسـت. گـزارش حاکـی از آن اسـت 
کـه در حمـالت انتحـاری 32١4 تـن و در حمالت زمینی 

١954 تـن کشـته و زخمـی  شـده اند.
تـرور مسـلحانه در رتبه سـوم و انفجار ماین هـا، چهارمین 
عامـل تلفـات ملکـی در افغانسـتان خوانده شـده اند. این 
گـزارش گفتـه اسـت کـه گـروگان گیـری نیـز در سـال 
نفـری کـه  از جملـه 90  یافتـه چنانچـه  افزایـش   ١394
در ایـن سـال گـروگان گرفتـه شـده، 22 تـن آن ها کشـته 

. ند شد
سـیما سـمر تاکیـد کـرد کـه عامـالن تلفـات ملکـی بایـد 
محاکمـه و مجـازات شـوند. او تاکیـد کرد کـه معافیت از 
مجـازات یکـی از عوامـل ادامـه تلفـات ملکـی در جنـگ 
افغانسـتان اسـت: »تلفـات ملکی از هر طرفـی که صورت 
بگیـرد، عامـالن آن بایـد مـورد پیگـرد عدلی قـرار گیرند، 
در غیـر آن فرهنـگ معافیـت ادامـه می یابـد و هرکـس که 

خواسـت دسـت بـه قتـل و کشـتار می زند«.
فعالیـت  از  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 
پولیـس محلـی و خیزش هـای مردمـی نیـز ابـراز نگرانـی 
کـرد. مسـووالن این کمیسـیون گفتند کـه در برخی موارد 
عملکـرد ایـن نیروهـا منجـر بـه تلفـات ملکـی و نقـض 

حقـوق بشـر می شـود.
بـا ادامـه افزایش تلفات ملکی منازعه افغانسـتان، سـازمان 

دیدبـان حقـوق بشـر در نامـه ای از ناتـو خواسـته اسـت 
کـه بـرای حفاظت مـردم ملکـی از خشـونت های طوالنی 
مـدت ایـن کشـور تالش هـای بیشـتری بـه خـرج دهـد. 

)0٦.07.20١٦(
فشار بر گروه های مخالف

حکومـت افغانسـتان بـه حفـظ جـان غیرنظامیـان متعهـد 
اسـت. در صورتـی حکومت مسـوول تلفـات غیرنظامیان 
باشـد، نهادهای مختلـف داخلی و خارجـی انتقاد می کنند 
و حکومـت را زیـر فشـار قـرار می دهنـد. امـا گروه هـای 
مخالـف دولـت پابند کنوانسـیون ها و قوانین بشردوسـتانه 
نیسـتند و وارد کـردن فشـار بـر ایـن گروه هـا نیـز ممکن 

. نیست
رییـس کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشـر گفـت یکـی از 
راه هـای وارد کردن فشـار بـر مخالفین، مراجعه افغانسـتان 
بـه محکمه جزایـی بین المللی اسـت: »حکومـت می تواند 
از محکمـه جزایـی بین المللی اسـتفاده کند و بـر مخالفین 
مسـلح و حامیان آن ها فشـار وارد کند. افغانسـتان در سال 

2003 بـه محکمـه جزایی بین المللی پیوسـته اسـت«.
براسـاس اظهارات رییس کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر، 
در صورتـی کـه حکومـت قـادر به پیگـرد عامـالن تلفات 
ملکـی نیسـت، می توانـد در این مـورد از محکمـه جزایی 

بین المللـی کمـک بخواهد.
ایـن کمیسـیون از طرف هـای جنـگ خواسـته اسـت تـا 
قوانیـن بین المللـی جنـگ را مدنظـر گیرنـد، از افـراد و 
مکان هـای ملکـی بـه عنـوان سـپر اسـتفاده نکننـد و بـه 
صـورت هدفمنـد ملکی ها را هـدف قرار ندهنـد. گزارش 
از طالبـان خواسـته اسـت کـه از محاکمه هـای صحرایی و 
هـدف قرار دادن عالمـان دین و متنفـذان قومی خودداری 

. یند نما
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»نابودسـازی داعش
 کـار یـک هفتـه نیست«

به  واکنش  در  مجلس  نماینده گان  و  نظامی  آگاهان 
داعش طی  نابودی  برای  رییس جمهور  تازۀ  دستور 
خطوط  و  استراتیژی  وقتی  می گویند:  هفته،  یک 
اساسی مبارزه با دشمن مشخص نباشد، نه در دراز 
مدت و نه هم در کوتاه مدت، نمی توان در مبارزه با 

دشمن پیروز شد.
گروه  از  عالوه  که  اند  باور  این  بر  هم چنان  آنان 
نیز  مافیایی دیگری  تروریستی و  داعش، گروه های 
در والیات مشرقی و در ُکل در کشور فعالیت دارند 
که مبارزه با آنان در کوتاه مدت ناممکن خواهد بود.
حمایت  به  نیاز  افعانستان  آگاهان،  این  گفتۀ  به 
از  برای  بین المللی  جامعۀ  و  خارجی  نیروهای 
برای  قوی  پشتوانۀ  باید  و  دارد  داعش  بین بردن 

حمایت نیروهای امنیتی پیدا کند.
از سویی هم، وزارت دفاع کشور می گوید کهبرای 
دارند  کافی  آماده گی  داعش  علیه  عملیات  اجرای 
را  کشور  امنیتی  نیروهای  عملیات  این  در  و 

نیروهایحمایت قاطع نیز همکاری می کنند.

به تازه گی رییسجمهور اشرف غنی به مسووالن قول 
داده  دستور  کشور،  شرق  در  سیالب   20١ اردوی 
است که از قدرت قوی علیه داعش کارگیرند و این 

گروه را در ظرف یک هفته از بین ببرند.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که عضو ارشد 
و مؤسس گروه تروریستی داعش در افغانستان گفته 
ایجاد  امریکا  توسط  افغانستان  در  داعش  که  است 

شده و کمک مالی می شود.
عبدالرحیم مسلم دوست، پس از جدا شدن از گروه 
تروریستی داعش در بیانیه یی اعالم کرد: کمک مالی 
از  برخی  و  امریکا  توسط  افغانستان  در  گروه  این 

سازمان های استخباراتی دیگر تأمین می شود.

علمای  شورای  رییس  به عنوان  که  مسلم دوست 
داعش نیز فعالیت کرده بود، نقش کلیدی در تأسیس 

این گروه تروریستی در افغانستان داشته است. 
مسلم دوست گفته است که اکنون دریافتیم که مسیر 
اشتباه را انتخاب کرده بودیم. علمای داعش و سایر 
جذاب،  شعارهای  با  را  ما  گروه  این  سرکرده گان 
فریب می دادند، ولی بعداً فهمیدیم که راه را اشتباه 

آمده ایم.
او تصریح کرد: کسانی در افغانستان به سرکرده گی 
داعش انتخاب می شوند که با سازمان های اطالعاتی 

جهانی ارتباط دارند.
عتیقاهلل امرخیل، آگاه نظامی در گفت وگو با روزنامۀ 
ماندگار می گوید: اگر قوت های دفاعی و امنیتی ما 
کنند،  عمل  قومانده  یک  تحت  و  مشترک  مساعی 
دیگر  و  داعش  مهار  در  موثر  به صورت  می توانند 

مخالفان عمل کنند.
مساعی  و  هم آهنگی  نبود  می افزاید:  امرخیل  آقای 
شده  سبب  دفاعی  و  امنیی  نیروهای  میان  مشترک 

ما  کند،  تقویت  را  خود  روزبه روز  دشمن  تا  است 
حداقل در والیات مشرقی نیروهای کافی داریم، اما 

همه متفرق هستند.
به باور این آگاه نظامی: مسووالن حکومت وحدت 
ملی از جنگ های چهارده سالۀ گذشته باید بیاموزد، 
وجود  دفاعی  و  امنیتی  قوت های  که  جاهایی  در 
و  کنند  ایجاد  مشترک  گارنیزیون  یک  باید  ندارد، 
این گارنیزیون باید صالحیت برنامه ریزی جنگی و 
حاکمیت باالی تمام نیروهای آن را نیز داشته باشد.

شکیبا هاشمی، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس 
در  نمی تواند  رییس جمهور  می گوید:  نماینده گان 
ظرف یک هفته داعش را نابود کند، چون در سمت 

از  بیشتر  داعش  تجهیزات  و  سربازگیری  مشرق 
چیزی که تصور می شود است.

به باور بانو هاشمی: در والیات مشرقی تنها داعش 
مافیای  و  تروریستی  گروهای  بلکه  ندارد،  فعالیت 
فعالیت  و  واردشدن  زمینۀ  که  دارند  دیگری وجود 
گرو ه های تروریستی را فراهم می کنند. بنٌا حکومت 

افعانستان تنها با گروه داعش روبه رو نیست.
داشت:  اذعان  هم چنان  مجلس  عضو  این 
را  خود  اساسی  خطوط  به حال  تا  »رییس جمهور 
وزارت های  آن،  کنار  در  است؛  نساخته  مشخص 
به  را  استراتیژی های شان  به حال  تا  دفاع  و  داخله 
پارلمان کشور نفرستاده اند، تعریف دوست و دشمن 
مشخص  ملی  وحدت  حکومت  مسووالن  میان 
نیست، با این وجود چگونه می شود داعش و سایر 
دراز  یا  و  کوتاه مدت  در  را  تروریستی  گروه های 

مدت نابودت کرد؟.«
از سویی دیگر، میاگل خالد آگاه دیگر نظامی بر این 
بین بردن  از  برای  ارادۀ رییس جمهور  باور است که 
برای  تعیین شده  وقت  اما  است،  ستودنی  داعش 

این کار بسیار اندک است.
آقای خالد بیان داشت: اراده داشتن در حین حالی که 
مهم است، اما باید امکانات مبارزه با مخالفان را نیز 
باید داشت و در این خصوص حکومت افغانستان 
نیاز دارد تا حمایت نیروهای خارجی به ویژه امریکا 

و جامعۀ بین المللی را نیز به دست آورد.
»حکومت  داشت:  اظهار  هم چنان  نظامی  آگاه  این 
دارد،  قرار  قویی  بسیار  آزمایش  در  ملی  وحدت 
و  تجهیزات  با  و  بسیج  باید  را  امنیتی  نیروهای 
امنیتی  نیروهای  برای  باید  بسازد.  مجهز  امکانات 
با  مبارزه  برای  جهان  از  کند،  پیدا  قوی  پشتوانۀ 

تروریسم کمک بطلبد.«
وزارت  سخنگوی  وزیری  دولت  این،  با  هم زمان 
هدف  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  به  ملی  دفاع 
هفته،  یک  در  داعش  کردن  نابود  از  رییس جمهور 
عملیات گسترده یی در شرق کشور است کهنیروهای 
امنیتی برای اجرای این عملیان آماده گی خاص دارد.
که  عملیات  این  در  وزیری:  آقای  گفتۀ  به 
نیروهایحمایت قاطع نیز با ما هم کار خواهند بود، با 
قطعات خاص، قطعات کومانده و قول اردوی 20١ 
سیالب، قوای هوایی نیرومند، طیارات A29،طیارات 

محاربوی و کشفیبه عملیات خواهد پرداخت.
بیست وپنج  در  به حال  تا  داعش  که  می شود  گفته 
لوگر،  بدخشان،  ننگرهار،  جمله  از  کشور  والیت 
به حال  تا  داشته،  فعال  هلمندحضور  و  زابل  فراه 
چندین بار دست به جنایت زده و مسوولیت چندین 
به  را  افغانستان  شهروندان  جان  به  خون بار  حملۀ 

دوش گرفته است.

                      ناجیه نوری 
برخی از اعضای مجلس می گویند که به این زودی ها شاهد ایجاد کمیسیون 
مشترک شورای ملی نخواهیم بود و بنا براین سرنوشت فرمان تقنینی اصالح 
نظام انتخاباتی بعد از رخصتی تابستانی مجلس هم  مشخص نخواهد شد. 
به باور آنان، تقابل مجلس سنا و مجلس نماینده گان نشان می دهد که به 
تقنینی  فرمان  خصوص  در  مشترک  کمیسیون  ایجاد  شاهد  زودی ها  این 

رییس جمهور نخواهیم بود.
نظام  اصالح  بر  مبنی  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان  نماینده گان  مجلس 
اکنون  داد.  تأیید  رأی  فرمان  این  به  سنا  اما مجلس  کرد؛  رد  را  انتخاباتی 
باید دو اتاق مجلس به مذاکره بپردازند تا این معضل ختم شود. مجلس 
سنا نماینده گان خویش را به کمیتۀ مشترک معرفی کرده است؛ اما مجلس 
نماینده گان تا اکنون حاضر نشده هیأت خویش را به این کمیته معرفی کند. 
نماینده گان مجلس ضمن این که به رد این فرمان تأکید دارند به این باور اند 
که مجلس باید نماینده گان مخالف این فرمان را به کمیته مشترک معرفی 

کند تا این فرمان رد شود.
از پیشنهادات کمیسیون  باور آنان: چون در متن این فرمان هیچ یک   به 
اصالح نظام انتخاباتی به جز دو مورد در نظر گرفته نشده، به همین دلیل 

مجلس کوتاه نخواهد آمد و این فرمان را تایید نخواهد کرد.
اختالف دیدگاه میان نماینده گان مجلس بر سر فرمان تقنینی رییس جمهور 
در مورد قانون انتخابات، گواه این است که سرنوشت این فرمان حتا پس از 

رخصتی های تابستانی مجلس نیز مشخص نمی شود.
اما قاضی نذیراحمد حنفی عضو مجلس نماینده گان می گوید: روز دوشنبه 
کمیسیون مشترک تشکیل و قبل از رخصتی تابستانی سرنوشت این فرمان 

مشخص می شود.
 به گفته قاضی حنفی: روز گذشته ده نفر برای کمیته مختلط معرفی شدند، 
اما نتوانستند رای بگریند چون تعداد مخالفین این فرمان در تاالر بیشتر بود.

او تاکید کرد: فیصله کمیسیون براین شد تا فیصدی موافقین و مخالفین در 
نظرگرفته شده و براساس آن تصمیم گرفته شود.

این عضو مجلس افزود: تعداد موافقین این فرمان چهار نفر اند؛ در حالیکه 
تعداد مخالفین بیشتر باشد، بنابراین ما یک فیصدی مشخص را تعیین کردیم  

تا این مشکل حل شود و اکنون هیچ جای نگرانی نیست. 
اما چ  من شاه اعتمادی عضو دیگر مجلس به این باور است که سرنوشت 

فرمان تقنینی بعد از رخصتی تابستانی مجلس مشخص می شود.
هفته  این  در  فرمان  این  بدون شک سرنوشت  که  می کند  تاکید  اعتمادی 
مشخص نخواهد شد و تصمیم در این مورد پس از رخصتی های پارلمان 

گرفته می شود.
به گفته او: مجلس تصمیم دارد کسانی را به کمیسیون مختلط معرفی کند 
که از رد فرمان حمایت کند و به همین دلیل ده نفر پیشنهاد شده در جلسه 

امروز) دیروز( مورد تایید قرار نگرفتند.
وی افزود: فضای تقابل میان مجلس بزرگان و مجلس نماینده گان این طور 
نشان می دهد که به این زودی ها ما شاهد ایجاد کمیسیون مختلط نخواهیم 

بود.
این عضو مجلس دلیل رد این فرمان را نیاوردن پیشنهادات کمیسیون اصالح 
نظامی انتخاباتی عنوان کرده گفت: در متن این فرمان به جز دو یا سه مورد، 

هیچ پیشنهادی کمیسیون اصالح نظامی انتخاباتی گنجانیده نشده.
وی همچنان گفت: چون این فرمان در برگیرنده سیستم انتخاباتی نیست و 
دلیل رد این فرمان هم همین مساله بود، بنابراین غیرممکن به نظر می رسد 
تایید قرار  تابستانی مجلس مورد  از رخصتی های  این فرمان حتا پس  که 

گیرد.
این درحالیست که رهبران حکومت وحدت ملی تأکید دارند که نمایندگان 
شورای ملی پیش از رفتن به رخصتی های تابستانی در کمیته مشترک، قانون 

اصالحات نظام انتخاباتی را تصویب کنند.
محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشورهفته گذشته در دیدار با تادامیچی 
یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد گفته حکومت وحدت 
ملی به آوردن اصالحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای 

ولسوالی ها به گونه آزاد و عادالنه آن متعهد است.
انجام یافت و داکتر عبداهلل،  این دیدار که در ارگ ریاست جمهوری  در 
رییس اجرایی حکومت نیز حضور داشت، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد 
را  زمانی  انتخابات طرح جدول  برگزاری  برای  که  از حکومت خواست 

تنظیم کند.
رییس جمهوری غنی دراین دیدار تاکید کرد: »حکومت اصالحات انتخاباتی 

را با احترام کامل به نقش شورای ملی پی گیری خواهد کرد.«
به گفته غنی: حکومت قبال دو گروه کاری را در حکومت موظف نموده 
است تا روی آمادگی برای بخش های مالی و امنیتی انتخابات کار نمایند 
و ١0 میلیون دالر از بودجه افغانستان برای برگزاری انتخابات اختصاص 

یافته است.
این درحالیست که یکی از نکات اصلی توافقنامه سیاسی که منجر به تشکیل 
حکومت وحدت ملی در افغانستان شد، این بود که نظام و ساختار نهادهای 
انتخاباتی افغانستان باید اصالح شوند و به همین منظور کمیسیون خاصی 
به منظور اصالح نظام انتخاباتی افغانستان ایجاد شده و رییس جمهوری و 

رییس اجرایی بر سر اعضای آن توافق کرده اند.

بنای مجلسروح اهلل بهزاد
 بر  اصالحات نیست 

کشته و زخمی شدن 9 هزار غیرنظامی در 1394
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ناکامـي طـب روانـي جدید، اخیـراً از طریق آمارهای منتشـره در مـورد بیماري هاي رواني 
مـداوا شـده، کامـاًل برمـال گردیده اسـت. ایـن آمارهـا به وضوح نشـان مي دهد کـه میزان 
شـفاي بیمـاران، چـه آن هایـي کـه بـا روش »فرویـد« مورد تـداوي قـرار گرفته انـد و چه 
آن هایـي کـه بـا روش »ادلـر« و چـه آن هایي که اصـاًل مورد تـداوي قـرار نگرفته اند، ثابت 
و یکسـان بـوده اسـت و کسـاني از ایشـان کـه شـفا یافته انـد، حالت شـان شـبیه  حالـِت 
بیمـاران مصـاب بـه آنفلوآنـزا مي باشـد که منتهي به خوب شـدن و ِشـفا مي شـود، و برابر 

اسـت کـه مورد مـداوا قـرار گیرند یـا نگیرند. 
 از ایـن جهـت، طـب رواني سـرانجام مجبور گردیـد تا از معالجـۀ روانـي روي گردانده، 
بـه مـداواي جسـماني بیمـاراِن خود بپـردازد و بـراي تسـکین دردهاي آن ها به مسـکنات 
و داروهـاي آرام بخـش و خـواب آور و مخـدرات روي آورد و ایـن در حقیقـت اعتـراف 
بـه شکسـت و ناتوانـي و گریـز از حـل اساسـِي مشـکل مي باشـد. آري، چگونـه مسـیر 
»فرویدیسـم« بـه شکسـت نیــنجامد، در حالي که ایـن مکتب تغییر و تبدیل نفِس انسـاني 
را غیرممکـن مي دانـد و اذعـان مـي دارد کـه روان آدمـي در سـال هاي اوِل کودکـي اش 
شـکل مي گیـرد و بعـد از آن، بـه تقدیـر الیتغیـر و سرنوشـت محتـومِ صاحبـش مبـدل 

مي گـردد کـه رهـا شـدن از آن برایـش غیرممکـن مي شـود. 
روان شناسـي فرویـد بـه  ایـن خاطـر بـه شکسـت مواجـه شـد کـه اساسـاِت فکـري و 
نقطه هـاي حرکتـش اکثـراً غلـط بـود و بزرگتریـن اشـتباه  هم این بـود که ایـن مکتب  به 
عنـوان مکتـِب علمـي مطرح گردیـد. در حالي که »فرویدیسـم« علم نه، بلکـه مجموعه یي 
از مفکوره هـاي ظنـي و فرضیـاِت خیالـي بـود. همچنـان کـه »مارکسیسـم« هرگـز علـم 
نبـود، بلکـه آن هـم مجموعه یـی از اندیشـه ها و فرضیـات ظنـي و احقـاد و کینه هـاي 
باطنـي بـود. آري، آن چـه کـه امـروز روان شناسـي تجربـي نامیـده مي شـود، در حقیقـت 
مجموعه یـي از اوهـام، فرضیـه و گمان هاسـت. ایـن مکتـب، روان انسـاني را مجموعه یی 
از عکس العمل هایـی فیزیولـوژي مـادي تصـور مي کنـد و لـذا تجاربـي را کـه بـر روي 
موش هـا و خرگوش هـا و سـگ ها انجـام مي دهـد، بـر روي انسـان ها اجرا مي کنـد، و این 
رهیافتـی غلـط اسـت؛ زیرا رواِن انسـان قبـل از همه چیز جوهـِر مجرد اسـت و نمي توان 

آن را بـه یـک موضـوع مـادِي محـض و قابـل آزمایش تبدیـل کرد. 
روان آدمـي ماننـد حیـات اسـت؛ اگـر بخواهـي حیـات را از طریـق کالبدشـکافي و علـم 
تشـریح مطالعـه کنـي کـه چـه هسـت، در زیر چاقـوي تشـریح مي میـرد. روان و نفس در 
مطالعـه و آزمایـِش تجربـي و تحلیلـي بـه عنـوان یـک موضـوع حسـي، خـود را مخفـي 
مي کنـد و بـا ابـراز کنش هـا و واکنش هـاي ظاهـري و فریبنـده، حقیقـِت خـود را از انظار 
ناپدیـد مي سـازد و رازِ خـود را حتا بـراي صاحبش مکشـوف نمي گرداند؛ زیـرا که روان، 
جوهـر مجـرد و بکـري اسـت که اگـر بخواهـي آن را مورد تجربـه و آزمایش قـرار دهي، 
بکارتـش زایـل مي شـود و پـردۀ اسـرارش هتک مي گـردد و از دسـتت بیـرون مي جهد و 

بـه چیـِز دیگـري مبـدل مي گردد.
مسـافت میـان آن چـه در ظاهـر مي بینـي و آن چـه در باطن برایت پوشـیده مي مانـد، مانند 
مسـافتی اسـت کـه میـان جسـد و روح وجـود دارد. اگـر بخواهـي از طریـق تشـریح و 
کالبدشـکافي و تجربـه و آزمایـِش حسـي بـه اسـرارِ روح دسـت یابي، هرگز بـه آرزویت 
نخواهـي رسـید. شـاید بتوانـي از این طریق، چیزهاي بیشـتري دربارۀ جسـم یـاد بگیري، 

امـا از کشـف معمـاي روح و رازهایـي نهفتـۀ آن بیشـتر از پیش دور خواهـي افتاد. 
اشـتباهِ ماتریالیسـت ها در همیـن نقطـه اسـت کـه آن هـا بـا روان انسـان بـه عنـوان یـک 
شـئ مـادي حسـي برخـورد مي کننـد و گمان مي نماینـد کـه از راه کالبدشـکافي و اجراي 
آزمایـش مي تـوان بـه کنـِه آن دسـت یافـت. از نظـر آن هـا، چیـزي بـه نـام روح وجـود 
نـدارد، بلکـه انسـان مجموعه یـي از مرکبـاِت کیمیایـي و ژن هـاي وراثتـي اسـت و ایـن 
اشتباهي سـت که تمدِن مادي بر اسـاِس آن اسـتوار گردیده اسـت. این مسـوولیِت ماسـت 
کـه حقیقـِت ایـن تمـدن را برای بشـریت برمـال سـازیم. ما صدها سـال بـار دوِش غرب 
زنده گـي کردیـم، امـا امـروز مي توانیـم از داشـته هاي خـود هم به غـرب بدهیـم و هم به 
شـرق، و چه قـدر فـراوان اسـت آن چـه کـه اسـالم مي تواند بـه این عصـِر ویران و نسـِل 

سرگردان اهدا کنــد. 

ــی”  ــتقالل ذهن ــن “اس ــس، ای ــاور مارک ــه ب ب
ــی” و  ــی، “طبیع ــای خون ــه پیونده ــبت ب نس
می توانــد  و  دارد  رجحــان  رعیتــی  اربــاب 
زمینه ســاز “مرحله”یــی عالی تــر باشــد کــه 
تحــت آن “فردیــت آزاد، متکــی بــه رشــد جامع 
افــراد” بــوده و “بــارآوری اشــتراکی و اجتماعی” 
را تابــع چنــان رشــدی می کنــد. معهــذا “آزادی 
واقعــی” تنهــا در صورتــی تحقــق می یابــد کــه 
ــی  ــا “عینیت یاب ــی” ی ــود واقعیت بخش ــا “خ ب

ــد. )ص ٦١١( ــوام باش ــوژه” ت س
امــا در اجتمــاع حاضــر، بیــن “ذهنیــت” و 
ــت. در  ــرار نیس ــی برق ــچ تعامل ــت” هی “عینی
ــۀ  ــل و همه جانب ــته گی متقاب ــا “وابس ــان م زم
ــد،  ــه یکدیگــر بی تفاوتن ــه نســبت ب ــرادی ک اف
شــاکلۀ پیونــد اجتماعــی آن هــا می باشــد. ارزش 

ــد اجتماعــی اســت.”  ــه واســطۀ ایــن پیون مبادل
ــت  ــی” اس ــه “عمومیت ) ص ١٦5( ارزش مبادل
کــه به واقــع ویژه گــی و فردیــت را “نفــی” 
اجتماعــی  خصلــت  این جــا  در  می کنــد. 
فعالیــت و نیــز شــکل اجتماعــی فــرآورده 
ــه  ــی” در مقابل ــه و عین ــی یی بیگان ــان “ش به س
بــا فــرد اعــالم وجــود می کنــد. انــگار کــه ایــن 
واســطه خــود محصــول و تابــع روابــط متقابــل 
بیــن آن هــا نیســت، بلکــه از “وجودی مســتقل” 
برخــوردار اســت. ایــن شــئ “خودمختار”شــده 
ــه  ــراد ب ــی اف ــد اجتماع ــتحالۀ پیون ــرِف “اس مع

ــیا” اســت. ــن اش ــی بی ــد اجتماع پیون
پــس در واقــع آن چــه جایگزیــن نهادهــای 
فرافــردی اجتمــاع کهــن گردیــده، شــکل 
جدیــدی از یــک مجتمــع کالن و عمومیت یافته 
اســت کــه شــالودۀ وابســته گی انســان معاصــر 
و  فــردی  وابســته گی  می دهــد.  تشــکیل  را 
پیونــد اجتماعــی آن هــا هماننــد گذشــته تعیــن 
یافتــه اســت، امــا برخــالف ســابق ایــن نــه یک 
ــدن  ــوب ش ــه مصل ــخصی بلک ــته گی ش وابس
بــه روابطــی عینــی اســت کــه از کنتــرل آن هــا 
خــارج شــده و بــر آنــان حاکمیــت یافته اســت. 
ــر ســلطۀ  ــراد زی ــون اف ــه قــول مارکــس، “اکن ب

تجریــدات به ســر می برنــد.” ) ص ١٦4(
ایــن مناســبات نویــن هــم در خودآگاهــی افــراد 
ــده آل”  ــکلی “ای ــه ش ــم ب ــد و ه ــم می یاب تجس
در مفاهیــم اقتصــادی، حقوقــی و سیاســی. 
ــرد  ــر ف ــا ه ــمیت، در این ج ــر آدام اس ــه تعبی ب
ــدون  ــع خصوصــی خــود، ب ــری مناف ــا پی گی ب
آن کــه خــود اراده کــرده یــا دانســته باشــد، منافع 
عمومــی را بــه پیــش می بــرد. ولــی در حقیقــت، 
ــت  ــن “رقاب ــی”، در ای ــزاع همه گان ــن “ن در ای
ــع خــود  ــال کــردن مناف ــا دنب ــرد ب آزاد”، هــر ف
ــه  ــردد. ب ــران می گ ــد دیگ ــع تأیی ــاًل مان متقاب
ــام”  ــه ع ــق “وج ــوض تصدی ــه به ع ــوری ک ط
بــا “ســلبیتی عمومــی” روبــه رو مــی  گردیــم! در 
ایــن قاعــده، نفــع عــام در حکــم عمومــی کردن 

منافــع خودپــوی خصوصــی اســت.
شــکل کلــی معاملــۀ متقابــل بیــن افــراد، 
ــا  ــری صــوری آن ه ــزی، براب ــچ تمای ــدون هی ب
افــراد  معامله گــری  درایــن  برمی نشــاند.  را 
به طــور متقابــل بــرای رســیدن بــه امیــال 
خــود، خویشــتن را ابــزار تحقــق منافــع دیگران 
ــود  ــداف خ ــیلۀ اه ــران را وس ــد و دیگ می کنن
هــم  واحــد  آن  در  فــرد  هــر  می ســازند.  
“وســیله” و هــم “هــدف” اســت؛ رابطــۀ ابــزاری 
ــودن  ــر” ب ــرای غی ــود” و “ب ــرای خ ــطه “ب واس

می شــود. لــذا فــرد، در خودآگاهــی اش بــه ایــن 
ــرآورده  ــه ب ــازد ک ــت می ی ــون دس ادراک باژگ
ــۀ حــذف  ــه منزل ــع شــخصی اش، ب ــردن مناف ک

ــت. ــی اس ــات اجتماع تعارض
ــک از  ــه، هری ــام معامل ــال، در انج ــن ح در عی
ــه  ــدارد ک ــن می پن ــود چنی ــن خ ــراد در ذه اف
“ســوژه یی” ویــژه و چیــره اســت. لــذا بــه 
ــرار  ــز برق ــردی نی ــری، “آزادی” ف ــراه براب هم
ــه  ــه و داوطلبان ــی آزادان ــت. مراوده ی ــده اس ش
ــه اســت  ــه تقلبــی در آن صــورت پذیرفت کــه ن
و نــه اعمــال زوری. در نتیجــه، درحالی کــه 
ــری” طرفیــن  ــل “براب شــکل ایــن مــراوده متقاب
را برمی نشــاند، “آزادی” ماهیــت آن را رقــم 
به ســان  برابــری”  و  “آزادی  پــس  می زنــد! 
ــده آل”  ــان ای ــوان “بی ــه عن ــاب”، ب ــی ن “ایده های
ــمرده  ــرم ش ــود، محت ــی موج ــط اجتماع رواب
ــن  ــان نمادی ــی” انس ــۀ حقوق ــده و در “وهل ش

می گردنــد.
ــر  ــوراً ب ــه متص ــا” ک ــه “برابرنهاده ه ــی مبادل ول
پیشــنهاد مالکیــت بر محصــول کار فــردی یا کار 
عینیت یافتــۀ فــردی بنــا شــده و توســط قانــون 
بــه عنــوان “ارادۀ عــام” شناســایی گردیــده، 
ــروری  ــک ض ــی دیالکتی ــه معن ــت ب در حقیق
ــق  ــی مطل ــه “جدای ــردی ب ــت ف اســتحالۀ مالکی
کار و مالکیــت، و تصاحــب کار غیــر بــدون 

مبادلــۀ برابرهاســت.” ) ص 5١4(
به طــور کلــی، مبادلــۀ کاالیــی متعلــق بــه فراینــد 
ــد  ــروج از تولی ــس از خ ــه پ ــت ک ــردش اس گ
ــد  ــه رون ــدا، ب ــه مب ــاره ب ــازار، دوب ــه ب و ورود ب
ــردش  ــد گ ــا فرآین ــردد. ام ــاز می گ ــد، ب تولی
ــچ گاه از  ــه هی ــت ک ــی اس ــد دوم ــاوی بُع ح
فرآینــد تولیــدی خــارج نشــده و دایمــاً درخالل 
ــامل آن  ــد دوم، ش ــن بُع ــان دارد. ای ــد جری تولی
ــت  ــا ظرفی ــه ب ــت ک ــرمایه یی اس ــش از س بخ
کاری مبادلــه می شــود. امــا محتــوای ایــن مبادلــه 
درســت خــالف “قانــون مبادلــه برابرهــا” را بــه 
ــه ارزش  ــد ک ــان می ده ــانده و نش ــات رس اثب
ــوری  ــری ص ــک براب ــرف ی ــاً مع ــه صرف مبادل
این جــا  در  آن چــه  اول،  درجــه  در  اســت. 
معاوضــه شــده، مبادلــۀ مســتقیم ســرمایه بــا کار 
نیســت، بلکــه مبادلــه بنیــۀ کاری بــا محصوالتی 
اســت کــه خــود تجســم کار عینیــت یافته انــد؛ 
ــده کــه جهــت  ــا کار زن ــۀ محصــول کار ب مبادل
بازتولیــد و بقــای ظرفیــت کار زنــده پرداخــت 
ــت  ــرمایه دریاف ــه س ــوض آن چ ــود. درع می ش
می کنــد، نــه ارزش مبادلــه بلکــه ارزش مصرفــی 
بنیــۀ کار اســت. در درجــه دوم، ارزش ظرفیــت 

ــت. ــی ارزش افزاس کار، نیروی
ــان  ــادل زم ــر مع ــه کارگ ــن مبادل ــس در ای پ
ــد،  ــت می کن ــود را دریاف ــۀ خ کاری عینیت یافت
ــان  ــا زم ــن ی ــری ارزش آفری ــه جوه درحالی ک
ــد.  ــش را پیشــکش می کن ــده ارزش افزای کار زن
“او خــود را بــه عنــوان معلــول می فروشــد و بــه 
مثابــۀ فعالیــت، جــذب پیکــر ســرمایه بــه عنوان 
ــد  ــه ض ــه ]آزاد[ ب ــذا مبادل ــردد. ل ــت می گ عل
خــود بــدل گشــته و قوانیــن مالکیــت خصوصی 
ــر کار  ــت ب ــت - مالکی ــری، مالکی - آزادی، براب
خــود و آزادی جابه جــا کردنــش، بــه خلــع یــد 
ــل  ــت از کارش تبدی ــلب مالکی ــر و س از کارگ
ــی  ــۀ مالکیت ــه مثاب ــه ب ــوری ک ــه ط ــود. ب می ش
ــد.” )  ــط می کن ــدان مرتب ــتن را ب ــه خویش بیگان

ص ٦74(
همان طــور کــه از متــن بــاال بــر می آیــد، 
ــه آزادی  ــه ب ــتند ک ــراد نیس ــن اف ــع ای در واق
معــرف  رقابــت  آزادی  بلکــه  رســیده اند، 
آزادی حرکــت ســرمایه و “خــود ارتباطــی” 
کــه  ایــن رو ضروری ســت  از  می باشــد.  آن 
ــت  ــه حــذف رقاب ــی ک ــات یافته ی ــات ثب جزمی
آزاد را بــا نفــی آزادی فــردی متــرادف می داننــد، 
از ذهنیــت زدوده و تصریــح کنیــم کــه ایــن نــوع 
ــه معنــی تعلیــق کامــل آزادی فــردی و  آزادی ب
ــرایطی  ــیطرۀ ش ــر س ــت زی ــل فردی ــاد کام انقی
ــی  ــکل قدرت های ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس اجتماع
ــن  ــط بی ــه رواب ــته اند. این ک ــدار گش ــی پدی عین
خــود افــراد بــه قدرتــی بــر فــراز آن هــا تبدیــل 
شــده و بــر آنــان تســلط یافتــه، “نتیجــۀ محتــوم 
ایــن امــر اســت  کــه فــرد آزاد اجتماعــی نقطــۀ 

ــت.” )ص ١94( ــروع نیس ش
منبـع: سایت فلسفۀ نو
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کلیدواژه ها
دین: منظور از آن عمدتًا دین مقدِس اسالم است.

علـم: علـم در این نوشـتار بـه معنای محـدود و متعارف 
بـه کار رفتـه و منظـور از آن، علم تجربی می باشـد. 

چکیـده
تفسـیر علمـی قرآن را کـه از آن به »اعجـاز علمی قرآن« 
نیـز یـاد شـده اسـت، می تـوان بازخـوردِ تعامـِل علـم و 
دیـن به حسـاب آورد. اکتشـافات جدیـِد علمـی باعـث 
شـده کـه بخشـی از گزاره هـای  دیـن مـوردِ بازخوانـی 
قـرار گیـرد. مسـلمان ها علی رغـم تأکیـداِت بسـیاری که 
قرآن کریـم بـر شـناخت های حسـی دارد، دسـت کم در 
دو سـدۀ نخسـت بـه علـوم تجربـی کم توجـه بوده انـد 
تـا آن کـه روح اسـالمی از زیـر آوارهـای باطنی گـری 
و ذهن گرایـی بیـرون آمـد. پـس از سـدۀ نوزدهـم کـه 
بـود کـه احیا گـران فلسـفۀ اسـالمی بـارِ دیگـر بـه علوم 
تجربـی توجـه کردنـد و فکـر دینـی را بـر سـه سـتون 

دیـن، علـم و فلسـفه بنـا نهادند. 
رشـد فزایندۀ علوم تجربی باعث شـد که مسـألۀ »اعجاز 
علمـی قرآن« و »تفسـیر علمی«ِ آن باال گیـرد که می توان 
از دو پارادایـِم اصالـِت علم و اصالِت دین سـخن گفت. 
در پارادایمـی کـه اصالـت را جانـب علـم می دانـد، دین 
بـا محـِک علـم و روش هـای علمـی سـنجیده می شـود، 
درحالی کـه پارادایـِم دومـی بـر سـنجش علـم بـا میزاِن 
دیـن تأکیـد مـی ورزد. مرز میـان علم و غیرعلـم در نگاه 
پوزیتویسـتی بـر پایـۀ »اثبات گرایـی« بنـا نهاده می شـود، 
درحالی کـه کارل پوپـر »ابطال پذیـری« را خصلـِت عـامِ 
می تـوان  آیـا  این کـه  می انـگارد.  علمـی  گزاره هـای 
گزاره هـای دینـی را همچـون گزاره هـای علمـی اثبـات 
کـرد، و این کـه آیـا ابطال پذیـری گزاره هـای علمی ـ در 
صورتی کـه دیـن در پرتـو علم جدید تفسـیر شـود ـ که 
خصلـِت مؤقتـی آن هـا را نشـان می دهـد، جاودانه گـی 
معجـزۀ قـرآن را لطمـه نمی رسـاند؛ از پرسش هایی سـت 
کـه بـدان مختصـراً پرداختـه شـده اسـت. افزون بـر آن، 
این مسـأله که: آیا تفسـیرهای علمی و تفسـیرهای عصِر 
پیشـاعلمی در طـول هم قـرار دارند و یـا در عرض هم، 

مـورد نظر بوده اسـت.

مقدمه
در این کـه قرآنکریـم علیاالصول کتاب دینی و الهیسـت، 
نمیتـوان تردید داشـت. این کتـاب با وجـود آن که اولین 
پیـامِ آن بـا گل واژۀ »اقـرأ« آغاز می شـود، تأکید بسـیاری 
بـر ایمـاِن دینـی دارد و ایمـان در آن رشته یی سـت کـه 
اجـزای گونا گـون اسـالم را به هـم بخیـه می زنـد. نفـی 
ایمـان در اسـالم چنان اسـت که تمامی اجـزای این دین 
را فـرو خواهـد ریخـت. بـا این همـه، الهـی بـودِن قرآن 
مانـع توجـه و تأکیـد آن بـر نمونه های علمی نمی شـود. 
شـواهد علمـی بسـیاری در قرآن کریـم بهچشـم میخورد 
کـه حتا برخی اندیشـمندان مسـلمان را بـه پژوهش تنها 
جنبههـای علمـِی ایـن کتـاب الهـی واداشـته اسـت. این 
امـر باعـث شـده کـه فـرد و یـا گروههایـی در محدودۀ 
از  و  بنگرنـد  قـرآن  بـه  تجربـِی حاکـم  علـم  پارادایـم 

سـاحتهای آسـمانی و اعتقـادِی آن بیخیـال بگذرند.
زیـاده روی  قرآن کریـم  علمـی  اعجـاز  در  شـماری 
بـه قـرآن  بـه محـِض هـر کشـف علمـی،  می کننـد و 
شـواهدی  بسـیار  تکّلـف  بـا  گاهـی  و  برمی گردنـد 
به دسـت می دهنـد کـه آن کشـِف علمـی را توجیـه کند. 
ایـن روش آسـیب هایی دارد کـه در ایـن مقالـه بـه آن، 
هرچنـد به صـورِت مختصـر پرداختـه شـده اسـت. در 
ایـن مقالـه موضوعاتی چـون »اهمیّت معارف حسـی در 
اسـالم«، »پارادایم اصالـت علم«، »پارادایـم اصالت دین« 
و »تقاطـع و تـوازی تفسـیرها« مطرح شـده اسـت که در 
نفـِس  خـود بااهمیت انـد. مباحـث مزبـور بـا رویکـردِ 
کالمـی - فلسـفی دنبال شـده اسـت که مي توانـد مزیِّت 

دیگـِر آن باشـد. 
نکتـۀ دیگـری کـه بـر اهمیّـِت ایـن نوشـتار می افزایـد، 
بـه  کـه  اسـت  قـرآن  علمـِی  تفسـیر  اعتقـادِی  ابعـاد 
بنیادی تریـن اصـِل توحیـد گـره می خـورد. توحیـد در 
اسـالم معنـای وسـیع تری نسـبت بـه آن چـه کـه مـردم 
می فهمنـد، دارد. در ایـن طـرزِ  نگـرش، خـدای یگانه یی 
وجود دارد که منشـای تکوین و تشـریع دانسـته می شود 
و وحـی و آفرینـش، قـول و فعـِل اوینـد. توحیـد در 
ایـن نـگاه، افـزون بـر یـک اصـل اعتقـادی صـرف، بـه 
نوعـی جهان بینـی ارتقـا می یابـد کـه در آن منشـای تمام 
پدیده هـا ـ از وحـی تـا آفرینش ـ یکی دانسـته می شـود 

و دایـرۀ شـموِل وسـیع تری می یابـد. 
 بـا ایـن توجـه، بازخوانـی وحـی در پرتـو واقعیّت های 
علمـی، بـه معنای فراتـر رفتـن از محدودۀ دین نیسـت، 
بلکـه نگریسـتن بـه سـخن خداونـد از روزنـۀ عمـِل او 
میـان  ناسـازگاری  فـرض  آن جایی کـه  از  تعالی سـت. 
ایـن  منتفی سـت،  انسـان صالـح  یـک  گفتـار و کـردارِ 
فـرض در رابطـه بـا قـول و فعـِل خـدای حکیـم و توانا 
نیـز محال اسـت و نمی تـوان قول )وحـی( او را در برابِر 

فعـل )آفرینـش( او قـرار داد و نهایتًا به ناسـازگاری علم 
و وحـی متوصل شـد. تفسـیر علمـی قرآن از ایـن منظر، 
ابعـاد اعتقـادی پیـدا می کنـد و در طـول اصـل توحیـد 

تعریـف می شـود.
 

اهمیّت معارف تجربی در اسالم
 در نگـرِش اسـالم، واقعیّت دارای سـویه های ظاهری و 
باطنی سـت کـه از اولـی می توان بـه نمود های مـادی، و 
از دومـی بـه بود هـای معنـوِی واقعیّت تعبیر کـرد. قرآن 
آدمـی را بـه ژرف روی در پدیده هـا فرامي خوانـد و بـر 
سـویه های درونـی و متافزیکِی پدیده ها - از چشـم انداز 
نمودهـای ظاهـری آن هـا - تأکیـد مـی ورزد. شـاید از 
همین جاسـت که بسـیاری از اندیشـمندان اسـالمی - از 
آن جملـه سـید قطـب - معتقدنـد و به جـا هـم هسـت، 
کـه حقیقـت  عالم حیـات، انسـان و ماده در سـیاق اصِل 
الوهیّـت طـرح می شـود و فصـل و بـاِب جداگانه یی در 
قـرآن بـه آن هـا اختصـاص نیافتـه اسـت . این مسـأله بر 
اهمیـت توجـه بـه علـم می افزایـد و بـا تکیـه بـر همین 
امـِر مهـم بـوده کـه احیاگران فلسـفۀ اسـالمی بـه آن پی 
برده انـد و فکـر دینـی را بر سـه پایۀ دین، فلسـفه و علم 

نهاده اند. بنـا 
شـواهد حسـییی کـه قـرآن در بـاب مسـایل انسـان و 
پدیدهها بهدسـت میدهـد، دقیقًا با یافتههـای علِم جدید 
همخوانـی دارد و پایـه های ایمان دینـی را بیش از پیش 
اسـتواری و اسـتحکام میبخشـد. از میاِن احیاگران دینی، 
اقبـال بدیـن بـاور اسـت کـه »گرچـه فلسـفۀ یونانـی 
چشـم انداز متفکـران اسـالمی را وسـعت بخشـید، ولـی 
در مجمـوع دیدشـان را نسـبت بـه قـرآن تیره سـاخت«. 
از دیـدِ  او »مسـلمان ها قـرآن را بـا چـراِغ فکـر یونانـی 
خواندنـد « و چـون در تفّکـر یونـانـ   به ویژه ارسـطو و 
افالطـون ـ نـگاه تحقیرآمیـزی نسـبت به معارِف حسـی 
وجـود داشـت، مسـلمان ها نیـز فراخوان قرآن را نسـبت 
بـه احسـاس و تجربـه دسـت کم گرفتنـد و بی خیـال از 
کنـارِ آن رد شـدند. بـه تعبیـر اقبـال، تقریبـاً  دوصدسـال 
اسـتیالی  زیـر  از  توانسـتند  تـا مسـلمان ها  بـرد  زمـان 
فلسـفۀ یونانـی بیـرون آینـد و بـه علـوم تجربـی توجـه 

. کنند
بسـیاری از متفّکـراِن مسـلمان در نسـبت میـان دیـن و 
علـم، به صـورِت عـام قایـل بـه سـازگاری بوده انـد و 
به صـورت خاص تـر، از تیـوری مکملیّـِت علـم و دیـن 
سـخن گفته انـد. قـرآن کریـم از تدبّـر و نظـر در کـوه، 
بحـر، ابـر، بـاد، فصل هـا، آب، زمیـن، آسـمان، نجـوم، 

شـب، روز، روییدنی هـا و ... سـخن می زنـد کـه همـه 
معـارِف حسـی اند و جـز بـا واسـطۀ حـواس شـناخته 
نمی شـوند. بـا ایـن وجـود، جـای شـگفتی و تعجـب 
توجـه  اول  سـدۀ  چنـد  طـی  مسـلمان ها  کـه  اسـت 
چندانـی بـه واقعیّـت حسـِی جهـان نکردند و یک سـره 
بـه اندیشـه های انتزاعـی و باطنی ارسـطو و افالطون که 

در سـتیز بـا حـواس بـود، روی آوردنـد.
در سـنت فکـرِی مسـیحیت که بـر پایۀ تعـارض علم و 
دین اسـتوار اسـت، زمینه هـای درون دینـِی چندانی برای 
سـازگاری و مکملیِّت علم و دین وجود نداشـت. شـاید 
یکـی از دالیلـی کـه واقعیّـِت تجربۀ تاریخی مسـیحیت 
را به صـورت تقابـِل علـم و دیـن درآورده اسـت، همین 
مسـأله باشـد. در مسـیحیّت کـه مـاده مـوردِ تحقیـر بود 
و جسـم در برابـِر روح بـه زانـو درآمـده بـود، احتـرامِ 
درحالی کـه  نمی دادنـد؛  حسـی  واقعیّـِت  بـه  چندانـی 
قـرآن مسـلمان ها را بـه کاوش در پدیده های محسـوس، 
و فکـر و نظـر در آن هـا فرامی خوانـد و نمودهـای عینِی 
واقعیّـت را بـا اصـل الوهیّـت و خالقیّـت پیونـد می زند. 
تجربـۀ تاریخـی مسـلمان ها امـا، کم اعتنایـی بـه معارف 
حسـی را، آن هـم بـرای مدِت مدیـدی نمایـش می دهد. 

نسـبِت علـم و دیـن در تجربـۀ عملـِی مسـلمان ها بـر 
تقابـل اسـتوار نبـود، بلکـه بـر کم اعتنایِی آن ها بـه علوم 
بـه  باطنـی  و  انتزاعـی  رویکردهـای  پرتـو  در  تجربـی 
واقعیّـت داللـت  دارد کـه آن هـم بیـش از دو سـده ـ به 

تعبیـر اقبـال ـ دوام نیاورد.
×××

در نسـبت میـان علـم و دین، شـماری دیـن را با محک 
دسـت آوردهای جدیـد علمـی میسـنجند و برخی دیگر، 
بـه  وحـی  چـراغ  بـا  را  علمـی  جدیـد  دسـتآوردهای 
خوانـش میگیرنـد. گـروه دوم سـعی می کننـد تـا دیـن 
را بـا روش هـای علمـی محـک بزننـد و از پنجـرۀ علـم 
بـه افـق پهناورِ دیـن نگاه کننـد. بنابرایـن، از دو پارادایم 

اصالـت علـم و اصالـت دیـن می تـوان سـخن گفـت.

پارادایم اصالت علم  .1
نسـبت میـان علـم و دیـن عمدتـًا مسأله یی  سـت که طی 
چنـد سـدۀ اخیـر به میان آمده اسـت. رشـد و گسـترِش 
سرسـام آورِ علـم بـا نتایـج ملمـوس و دگرگون کننده یی 
کـه به همـراه داشـت، برخـی گزاره هـای جهان شـناختی 
و انسان شـناختِی ادیـان را نیـز به چالش طلبید. بسـیاری 
از ادیـان، گزاره هایـی در بـاب جهـان، انسـان و پدیده ها 
را در خـود دارنـد کـه بـا گسـترش فزاینـدۀ علـم، ایـن 

قـرار  بازاندیشـی  و  بازتفسـیر  معـرض  در  گزاره هـا 
گرفتنـد و نسـبتِ  جدیـدی میـان علـم و دیـن بـه  میـان 
آمـد. در نسـبت میـان علـم و دیـن، شـماری از ادیـان 
نتوانسـتند هم پای علـم گام بردارند و در نتیجه، با رشـد 
روزافـزوِن دسـت آوردهای علمـی آرام آرام عقب نشـینی 
کردنـد و بـا اصالت دهی به علـم، گزاره هـای دینی یی را 
کـه غیرعلمـی می انگاشـتند، بی توجه و مهمل گذاشـتند. 
برخـی دیگـر، سـعی کردند گزاره هـای دینی را به سـودِ 
علـم تفسـیر کننـد و به علـم چونـان معیـاری در تأویل 
آن جایی کـه  از  دیـن  نگریسـتند.  علمـی  گزاره هـای 
گزاره هـای دینـی آنـان در تقابـل با علم قـرار می گرفت، 
آن هـا بایسـت از میان علـم و دین یکـی را برمی گزیدند 
کـه پـس از تجربۀ کشـاکش هایی میـان آن دو، کفۀ ترازو 
بـه سـودِ علم سـنگینی کـرد و گفتارهـای دیـن   به دلیل 

تعـارض بـا علم - بـه حاشـیه رفتند. 
دارد.  متفاوت تـری  شـکِل  اسـالم  در  امـا  مسـأله  ایـن 
اکتشـافات جدیـد علمـی باعث شـد تا تفسـیر شـماری 
از آیه هـای کونـِی قـرآن بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیرد 
و مسـألۀ اعجـاز علمـی قـرآن باال گیـرد. شـواهد علمی 
جدیـد، معنـای گزاره هـای علمـی قـرآن را وضاحـِت 

بیشـتری بخشـید و دیـن مقـدس اسـالم در نگرشـی که 
»دیـن بـا دسـت آوردهای علمی سـنجیده می شـد« برِگ 
برنده یـی داشـت کـه هیـچ دیِن دیگـری بدیـن پیمانه از 
آن برخـوردار نبـود. در ایـن رویکـرد کـه فرآورده هـای 
قـرار  دیـن  حقانیّـِت  سـنجش  بـرای  معیـاری  علمـی 
درحالی کـه  می یابـد،  موضوعیّـت  علـم  می گیرنـد، 
ثانـوی و وابسـته بـه علـم تقلیـل پیـدا  دیـن بـه امـر 
می کنـد. از سـویی  هـم، یافته هـای علمـی خودبسـنده و 
قطعـی پنداشـته می شـود، درحالی کـه صـدق و کـذِب 
گزاره هـای دینـی بایسـت بـا معیـار فرآورده هـای علـم 
جدیـد سـنجیده شـود، و قطعیّـِت آن ها نیز مـورد تردید 

قـرار می گیـرد. 
در تاریـخ اندیشـه های فلسـفی، هیـچ جریانی بـه میزان 
پوزیتویسـت ها در جهـِت تعییـن معیـار علمی سـعی به 
خـرچ نـداده اسـت. سـنجش گزاره هـای مابعدالطبیعـِی 
دیـن بر اسـاس معیـار پوزیتویسـتی را می توان سـنجش 
آزمون پذیـری  اصـل  دانسـت.  علـم  محـِک  بـا  دیـن 
به صـورت عالـمـ  خـواه به صـورت اثبات پذیـری باشـد 
کـه  معیاری سـت  اصلی تریـن  ـ  ابطال پذیـری  یـا  و 
می تـوان بـرای مـرز نهـادن میـان علـم و غیرعلـم وضع 

 . د کر

عبدالبشیر فکرت بخشی ---------------------  بخش نخسـت
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                     ابوبکر صدیق
افراد و نهادهایی که از شهرداری کابل قرض دار هستند، 
اگر در طول یک هفته تصفیه حساب نکنند، حسابات 
بازداشته  کاری   فعالیت های  از  و  مسدود  بانکی شان 

می شوند.
دیروز  که  کابل  عبداهلل حبیب زی سرپرست  شهرداری 
با  شنبه )2٦ سرطان( در یک نشسته خبری در کابل  
رسانه ها صحبت می کرد، با بیان این که شهرداری کابل 
و  کهنه  مقرره های   پیچیده ،  سامانۀ  از  حاضر  حال  در 
کدرهای  نبود  و  بشری  قوای  پایین  ظرفیت   فرسوده، 
متخصص رنج می برد، گفت: شهرداری کابل در تالش 
است تا از غصب زمین ها  و امالک دولتی، آلوده گی هوا 
کابل  معیاری در شهر  و ساختمان های خودسر و غیر 
انجام  گذشته  سال  چند  در  که  کاری  کند،  جلوگیری 

نشده  است. 
آقای حبیب زی افزود: ٦٦ درصد وقت شهروندان کابل 
تا ساحه دیگر در  کابل  از یک ساحه  در جریان سفر 
ساختما ن های  ایجاد  و  می شود  سپری  راه ها  ازدحام 
از جمله  دارد  کابل جریان  نواحی  در  که  معیاری  غیر 

به  رسیده گی  تالش  در  شهرداری  که  است  مشکالتی 
آن می باشد.

کابل  شهرداری  کرد:  بیان  کابل  شهرداری  سرپرست 
افراد  طرف  از  که  سبزی  ساحات  که  است  تالش  در 
و نهادها غضب شده اند دوباره واپس گیرد و افرادی که 

دست به این کار زده اند را به دادستانی معرفی کند.
به گفتۀ سرپرست شهردار کابل، شهرداری کابل هشت 
چند  در جریان  را  قانونی  مجوز  بدون  ساختمان  باب 
ماه تخریب کرده و به خاطر مبارزه با فساد آغاز سامانۀ 
و  است  کرده  ایجاد  روز  تکنالوژی  اساس  به  مالی 
مدرک  معتبر  دانشگاه های  از  که  را  متخصص  تن   20
کرده  استخدام  اداره  این  به  داشته اند  دانش آموخته گی 

است.
آقای حبیب زی ادامه داد: در حال حاضر 4 اعشاریه 5 
از شهرداری کابل  افراد  نهادها و  از  دالر برخی  ملیارد 
مقروض اند که از جمله دوبی مارکیت ٦0 میلیون افغانی، 
گلبهار سنتر ١٦9 میلیون افغانی، شرکت اونیکس 4٨4 
میلیون  افغانی و شرکت گلوبل 7٨0  میلیون  اشاریه 9 
اند و از چند سال  افغانی از شهرداری کابل قرض دار 

به این طرف این پول را که مجموعاً 4 اشاریه 5 میلیون 
افغانی می شود نپرداخته اند.

آقای حبیب زی تصریح کرد: در 22 ناحیه کابل ٨7٨9 
نمره زمین غضب شده و کار ١0٨  ساختمان غیر قانونی 

در حال جریان است.
به اساس فیصله 3٨ دولت وحدت ملی هر  او گفت: 
هفته  یک  طول  در  کابل  شهرداری  قرض دارهای  گاه 

قرض شان را پرداخت نکنند، تمام حسابات بانکی شان 
بسته شده و از فعالیت باز نگهداشته می شوند.

از  برخی  این که   بیان  با  کابل،  داری  شهر  سرپرست 
مقامات دولتی در غضب زمین ها و ساختمانی خودسر 
دست دارند؛ گفت: ١20 تن از کارمندان شهرداری کابل 
به  وظیفه شان  داشت  باالیشان وجود  که  تردید  نسبت 
با فساد در این  حالت تعلیق در آمده بود و مبارزه ما 

اداره به شکل جدی جریان دارد.
 ١000 کابل   ١3 ناحیه  در  تنها  افزود:  حبیب زی  آقای 
هشتم  ناحیه  در  هم چنان،  شده،  غصب  زمین   جریب 
حال  در  سر  خود  ساختمان  باب   ١0 کار  کابل  شهر 
دهم   ناحیه  در  که  است  حال  در  این  است،  جریان 
کار١3 باب ساختمان خودسر و در ناحیه سوم کار ١2 

باب ساختمان خود سر در حال جریان است.
زمین ها  که   ١3 ناحیه  در  افراد  برخی  از  هم چنان،  او 
به نام  فردی  افزود:  برد  نام  فرخته اند،  و  کرده  غصب 
عارف 20 جریب زمین  قدالبدین، ببرک و زمرک 300 
جریب زمین  و نور اعظم 400 جریب زمین را در ناحیه 

سیزدهم شهر کابل غب شده  است.
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کودتای کالسیک در ترکیه...

که راه اندازان انقالب به اعدام محکوم می شوند.
هم چنیـن اعـالم شـد بنعالی ییلدیریم، نخسـت وزیـر ترکیه 
»امیـت دونـدار« فرمانـده اول ارتش ترکیـه را به طور موقت 
جانشـین »خلوصـی آکار« رییـس سـتاد مشـترک ارتش کرد 
کـه وضعیتـش نامشـخص بـود امـا او سـرانجام از دسـت 
کودتاچیان آزاد شـد و ظاهرا به سـر کارش بازگشـته اسـت.
هـم زمـان دوندار گفت: بسـیاری از نظامیان کشـور به نقاط 
غیـر معمـول بـرده شـدند. کسـانی کـه بـه دولـت و ملـت 
ترکیـه خیانـت کرده انـد بـه هیـچ وجـه در نیروهای مسـلح 
ترکیـه باقـی نخواهنـد مانـد و کودتا به طور کامل شکسـت 
خـورده اسـت. او تاکید کـرد: نیروهای مسـلح ترکیه مصمم 

بـه نابودی سـاختار موازی هسـتند. 
هم زمـان اعـالم شـد تمـام مرزهـای ترکیـه بسـته می شـود 
تـا از خـروج و فـرار احتمالـی کودتاچیان جلوگیری شـود.

محمـد مـوذن اوغلـو، معـاون دبیـرکل حـزب عدالـت و 
توسـعه نیـز از بررسـی احیـای مجـازات اعـدام خبـر داد.
او گفـت: احتمـاال مجـازات اعـدام علیه عامـالن کودتا اجرا 

شود.
بنعالـی ییلدیریـم، نخسـت وزیر ترکیـه در سـخنانی در کاخ 
ریاسـت جمهوری چانکایـا در انقـره  کودتا را لکـه ننگی بر 

دانست. ترکیه  دموکراسـی 
او تاکیـد کـرد: ملـت ترکیـه هرگـز امتیـاز دهـی نمی کنـد. 
ترکیـه بهتریـن جـواب را بـه تروریسـت ها داد.  از پیشـانی 
مردمـی کـه بـا پرچم های تریکه بـه میدان آمدنـد و در برابر 
کودتای تروریسـتی افراد وابسـته به سـاختار موازی اسـتوار 

ایسـتادند بوسـه می زنم.
او در ادامـه بـا نیروهای پلیس کشـته شـده در درگیری های 

مرتبـط با کودتـا ابراز همـدردی کرد.
در همیـن حـال شـبکه خبری اسـکای نیـوز از  فـرار ٨ تن 
از کودتاچیـان ترکیـه بـه یونـان و درخواسـت آنهـا بـرای 
پناهندگـی بـه این کشـور خبـر داد. گفته می شـود این افراد 

دسـتگیر شـده اند.
دپارتمـان علـوم  آیبـت« رییـس  در همیـن حـال »گلنـور 
سیاسـی و روابـط بین الملل دانشـگاه باغچه شـهیر اسـتانبول 
در مـورد شکسـت کودتـا ایـن دالیـل را در مصاحبـه بـا 

اسـت: کـرده  مطـرح  بی بی سـی 
واکنش ها

ابـراز  ضمـن  متحـد  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  بان کی مـون، 
خواسـتار  ترکیـه  اخیـر  تحـوالت  خصـوص  در  نگرانـی 

ایـن کشـور شـد. ثبـات در  آرامـش و  برقـراری 
دونالـد تاسـک، رییـس شـورای اروپـا گفتـه اسـت راه حل 
کـرده  اضافـه  تاسـک  نیسـت.  اسـلحه  ترکیـه،  تنش هـای 
اسـت اتحادیـه اروپـا بـه طـور کامـل از دولـت ترکیـه، که 
بـه شـیوه یی دموکراتیـک انتخـاب شـده، حمایـت می کنـد.
دبیـرکل ناتـو هـم بـا انتشـار بیانیه یـی خواسـتار آرامـش و 
خویشـتن داری در ترکیـه شـده اسـت. ینـس اسـتولتنبرگ 
اعـالم کـرد: خواهـان احترام کامـل به نهادهـای دموکراتیک 
هم پیمـان  یـک  ترکیـه  هسـتیم.  ترکیـه  اساسـی  قانـون  و 

ارزشـمند بـرای ناتـو اسـت.
جـان کـری، وزیـر امـور خارجـه امریـکا کـه در مسـکو به 
سـر می بـرد، گفته اسـت کـه امیدوار اسـت کـه ترکیه صلح 

و ثبات داشـته باشـد.
از  انگلیـس هـم  امـور خارجـه  بوریـس جانسـون، وزیـر 

تحـوالت ترکیـه ابـراز نگرانـی شـدید کـرده اسـت.

اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  مسـیول  موگرینـی،  فدریـکا 
اروپـا هـم در واکنـش خواهـان خویشـتنداری و احتـرام به 

نهادهـای دموکراتیـک شـده اسـت.
بـا  کـه  گفـت  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  رییـس 

اسـت. تمـاس  در  انقـره  در  اتحادیـه  ایـن  نماینـدگان 
او در صفحـه توییتـر خـود نوشـت: بـه طـور مـداوم بـا 
نماینـدگان خـود در انقـره و بروکسـل در تمـاس هسـتیم.
سـاو  از  خویشـتنداری  خواسـتار  همچنیـن  موگرینـی 

شـد. ترکیـه  در  مختلـف  جناح هـای 
روسـیه نیـز از تحـوالت ترکیـه بـه شـدت ابـراز نگرانـی 
کـرده اسـت.وزارت امـور خارجـه روسـیه اعـالم کـرد کـه 
بـه همکاری سـازنده بـا رهبری مشـروع دولت ترکیـه ادامه 

خواهـد داد.
در بیانیـه ایـن وزارت خانه آمده اسـت: وخیم شـدن اوضاع 
سیاسـی در ترکیـه بـا توجـه بـه تهدیدهـای تروریسـتی در 
ایـن کشـور و درگیـری هـای مسـلحانه در منطقـه ثبـات 

منطقـه و جامعـه جهانـی را بـه خطـر می انـدازد. 
تمامـی احـزاب سیاسـی عمـده ترکیـه نیـز تحـوالت اخیـر 

ایـن کشـور را محکـوم کرده انـد.
کـه  کـرد  اعـالم  نیـز  امریـکا  ملـی  امنیـت  شـورای 
رییس جمهـوری ایـن کشـور نسـبت بـه وضعیـت ترکیه در 
پـی وقـوع کودتـا در این کشـور ابـراز نگرانی کرده اسـت.

بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از شـبکه خبـری ان .بی .سـی، 
شـورای امنیـت ملـی امریـکا در پی وقـوع کودتـای نظامی 
در ترکیـه اعـالم کرد که بـاراک اوبامـا، رییس جمهوری این 
کشـور ضمـن ابراز نگرانی نسـبت بـه وضعیت پیـش آمده، 

تحـوالت ایـن کشـور را بـه دقـت رصـد می کند.
یـک مقـام نظامـی امریـکا نیز گفـت کـه کودتایی کـه اخیراً 
در ترکیـه اتفـاق افتـاده، بسـیار سـازمان دهی شـده بـوده و 

انجـام آن محـدود بـه چنـد افسـر نظامی نمی شـود.
ایـن در حالـی اسـت که پیـش از این جان کـری، وزیر امور 
خارجـه ی امریـکا نیـز نسـبت بـه رخدادهـای اخیـر ترکیه 
ابـراز نگرانـی کـرد و گفت کـه امیدوار اسـت ثبـات هرچه 

سـریع تر بـه ایـن کشـور بازگردد.

در همیـن حـال وزارت امـور خارجـه ی کانـادا نیـز نسـبت 
بـه کودتـای نظامـی در ترکیه ابـراز نگرانی کرد و خواسـتار 

برقـراری امنیـت در این کشـور شـد.
وزیـر امـور خارجه ی ترکیه نیـز گفت که همتـای امریکایی 
و رؤسـای دسـتگاه دیپلماسـی کشـورهای اروپایی از دولت 
انقـره در مقابـل کودتـای نظامی این کشـور اعـالم حمایت 

کرده اند.
بـه گزارش ایسـنا به نقـل از خبرگـزاری اسـپوتنیک، مولود 
چاووش اوغلـو، وزیـر امـور خارجـه ی ترکیـه اظهـار کـرد: 
مـن تماس هایـی از جـان کـری، رییس دسـتگاه دیپلماسـی 
امریـکا داشـته ام و او بـا دولت منتخب ترکیـه اعالم حمایت 

و همبسـتگی کرده اسـت.
وزیـر امـور خارجـه ی ترکیه در ادامـه خاطرنشـان کرد: من 
همچنیـن تماس هایـی از نخسـت وزیر انگلیـس و همتایـان 
خـود از کشـورهای مختلـف داشـته ام که آن ها نیـز با دولت 

انقـره اعـالم همبسـتگی کرده اند.
بـه  نسـبت  امریـکا  امـور خارجـه ی  وزیـر  ایـن  از  پیـش 
گفـت  و  کـرد  نگرانـی  ابـراز  ترکیـه  اخیـر  رخدادهـای 
کـه امیـدوار اسـت ثبـات هرچـه سـریع تر بـه ایـن کشـور 

بازگـردد.
صـدر اعظم آلمان نیز خواسـتار احترام به نظـام دموکراتیک 

شد.
فرانـک والتـر اشـتاینمایر، وزیـر امـور خارجـه آلمـان نیـز 
قاطعانـه کودتـای نظامـی در ترکیـه را محکـوم کـرده و از 
همـه طرفها خواسـت به نظـم دموکراتیک احتـرام بگذارند.
اشـتاینمایر اظهـار کـرد: ما شـدید نسـبت به تحـوالت اخیر 
در ترکیـه نگـران هسـتیم. من به شـدیدترین وجـه هر گونه 
تـالش بـرای تغییـر نظـم دموکراتیـک در ترکیه با توسـل به 

زور را محکـوم مـی کنم.
هیـالری کلینتـون، نامـزد احتمالی حـزب دموکـرات امریکا 
نیـز گفتـه اسـت کـه رویدادهـای ترکیه را بـا نگرانـی دنبال 

می کنـد.
دونالـد ترامـپ نیـز بعـد از کودتـا گفـت: بـه نظر می رسـد 
کودتایـی در حـال انجـام اسـت و آنها کشورشـان را بازپس 

می گیرنـد. اگـر مـن هـم رییس جمهـور شـوم، در امریکا به 
زودی همیـن اتفـاق خواهـد افتاد.

 قطـر هـم کـه روابـط نزدیکـی بـا ترکیـه دارد تـالش برای 
کودتـا در ترکیـه را محکـوم کرده اسـت.

مـردم  حـزب  رهبـر  قلیچداراوغلـو،  کمـال  هم چنیـن 
جمهوری خـواه، دولـت باغچلـی، رهبـر جنبـش ملی گـرا و 
صالح الدیـن دمیرتـاش، رهبـر حـزب دموکراتیـک خلق که 
رهبـران احـزاب اپوزیسـیون ترکیه محسـوب می شـوند نیز 

کودتـا را محکـوم کرده انـد.
بوریـس جانسـون، وزیـر خارجـه جدیـد انگلیـس نیـز در 
توییتـر ضمـن ابـراز نگرانی شـدید نسـبت به وقایـع ترکیه 
گفـت کـه سـفارت انگلیـس اوضـاع ترکیـه را از نزدیـک 
دنبـال می کنـد و انگلیسـی ها بـرای هرگونـه رفـت و آمـد 

خـود بایـد بـا سـفارت در تماس باشـند.
ژان مـارک آیـرو، وزیـر خارجـه فرانسـه نیـز صبـح امـروز 
در بیانیه یـی خواهـان کنـار گذاشـتن خشـونت در ترکیـه و 

احتـراه بـه نظـام دموکراسـی در این کشـور شـد.
وزیرخارجـه جمهـوری آذربایجـان نیز گفـت: در کنار مردم 

دوسـت و بـرادر خـود و دولت ترکیه ایسـتاده ییم.
چین نیز خواستار حفظ ثبات در ترکیه شد

آخرین حرف های اردوغان
خـود  اظهـارات  تازه تریـن  در  ترکیـه  جمهـوری  ریییـس 
گفـت: روی حـرف من به پنسـیلوانیا)فتح اهلل گولن( اسـت؛ 
خیانـت بـه ملـت و دولـت ترکیـه دیگـر کافـی اسـت. اگر 
جـرات داری بـه کشـورت بازگـرد، از آنجـا تـوان بـر هـم 

زدن کشـور را نـداری.
بـه گـزارش خبرگـزاری آناتولـی، رجـب طیـب اردوغـان، 
رییـس جمهـوری ترکیه در این سـخنان گفت: روز گذشـته 
متوجـه شـدیم کـه افـراد دخیـل در سـاختار مـوازی چـه 

هستند. کسـانی 
وی بـا بیـان اینکـه » ترکیـه همـواره اسـتوار خواهـد ماند«، 
گفـت: کافی اسـت کـه ما به این مسـاله باور داشـته باشـیم 
کـه بـا جـان و تن خود و پوشـیدن کفـن، هر آنچـه که الزم 
باشـد انجام خواهیـم داد و در این راه اسـتوار خواهیم ماند.
اردوغـان گفـت: فعالیت خطـوط هوایی ترکیه از سـر گرفته 
شـده اسـت. در آنـکارا نیـز راه هـا بـاز خواهـد شـد امـا تا 
زمانـی کـه شـرایط عـادی شـود از اینجـا تـکان نخواهیـم 

خورد.

گولن:اتهام ها بر من اهانت آمیز است
فتـح اهلل گولـن روز شـنبه در سـخنانی عنـوان کـرد که کامال 
اتهام هـای طـرح شـده علیـه وی مبنـی بـر ایفـای هرگونـه 
نقشـی در تـالش بـرای کودتـا در ترکیه را تکذیـب می کند.

بـه گـزارش شـبکه المیادیـن، فتح اهلل گولـن، مبلغ اسـالمی 
سـاکن آمریـکا عنـوان کـرد: مـن کامـال اتهام هـا مبنـی بـر 
داشـتن نقشـی از سـوی من در تالش برای کودتـا در ترکیه 
را تکذیـب می کنـم. اهانت بـار اسـت کـه مـن بـه ایـن امـر 
متهـم شـوم کـه هرگونـه ارتباطـی بـا چنین تالشـی داشـته 
باشـم چـرا کـه مـن از کودتاهـای نظامـی متعـددی رنـج 

برده ام.
بایـد از طریـق رونـدی از آزادی و  وی گفـت: دولت هـا 
انتخابـات عادالنـه نـه از تاثیـر قدرت و خشـونت به سـلطه 
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وزیـر خارجـۀ امریـکا اعـالم کـرد کـه واشـنگتن و مسـکو بـا اتخـاذ 
»اقدامـات چشـم گیر« بـرای نجـات آتش بس در سـوریه توافـق کرده اند.
جـان کـری، وزیـر خارجـۀ امریـکا در کنفرانـس مطبوعاتـی مشـترکی با 
سـرگیی الوروف، وزیـر خارجـۀ روسـیه گفـت کـه هرگز جزییـات این 
توافـق را فـاش نخواهـد کـرد، »تـا زمینه بـرای ادامـه فعالیت پشـت پرده 

جهـت تحقـق صلـح فراهم شـود.«
کـری در پایـان مذاکـرات خـود بـا الوروف کـه بیـش از ١2 سـاعت 
طـول کشـید، گفـت: ایـن اقدامـات مسـوولیت های مشـخصی را بـرای 
مـا  کنونـی  تعییـن می کنـد. هـدف  بحـران سـوریه  تمامـی طرف هـای 
توقـف بمبـاران بیهـوده از سـوی نظام بشـار اسـد، رییس جمهور سـوریه 
مـا می دانیـم  اسـت. همه گـی  علیـه جبهه النصـره  افزایـش تالشـمان  و 

چـه کاری بایـد انجـام دهیـم.
او خواهـان اجـرای ایـن توافقـات شـد و گفـت: ایـن اقدامـات می تواند 
بـه تثبیـت آتش بـس و کاهـش خشـونت و ایجـاد فضایـی بـرای انتقـال 

دموکراسـی قـدرت کمـک کند.
براسـاس سـندی کـه واشـنگتن پُسـت آن را فـاش کـرده بـود، کـری بـه 
مسـکو رفتـه تـا پیشـنهاد یک پارچـه کـردن تالش هـای دو کشـور بـرای 
مبـارزه بـا داعـش و جبهه النصـره را بـه روس هـا بدهد. در مقابل روسـیه 
حمـالت خـود را تنهـا به اهدافـی محدود می کند کـه امریـکا آن را تأیید 
کـرده اسـت. نظـام سـوریه نیز حمـالت خـود را علیـه مخالفـان میانه رو 

متوقـف می کنـد.
از سـوی دیگـر الوروف گفـت: مـا مفصـاًل اقداماتـی را کـه روسـیه و 
امریـکا بـرای پیش بـرد حل و فصـل بحران سـوریه اتخاذ می کننـد، مورد 

می دهیم. قـرار  بررسـی 
او گفـت: مسـکو و واشـنگتن مایلنـد کـه اسـتفان دی میسـتورا، فرسـتاده 
سـازمان ملـل به سـوریه فعالیتش را افزایـش داده و پیشـنهادات جدی را 

بـرای انتقـال سیاسـی و اصالحـات ارایـه دهد.
می خواهـد  کـه  کـرد  اعـالم  هفتـۀ گذشـته  پنجشـنبۀ  روز  دی میسـتورا 

مذاکـرات صلـح سـوریه را از مـاه اگیسـت از سـر بگیـرد.

ــای  ــر رد ادع ــی ب ــی مبن ــم دادگاه بین الملل ــس از حک ــد روز پ چن
ــه  ــرد ک ــالم ک ــی، پکــن اع ــن جنوب ــای چی ــر دری ــن ب ــت چی مالکی

ــد. ــداث کن ــه اح ــن منطق ــی در ای ــی اتم ــم دارد نیروگاه تصمی
وب ســایت روزنامــۀ گلوبــال تایمــز از قــول مقامــات شــرکت 
اتمــی ملــی چیــن نوشــت: نیــروگاه بــرق اتمــی قــرار اســت بــرای 
ــی  ــن جنوب ــای چی ــن در دری ــت پک ــای دول ــتی بانی از فعالیت ه پش

ســاخته شــود.
ــه  ــد ک ــالم کردن ــب اع ــن خ ــه ای ــش ب ــی در واکن ــای فیلیپین مقام ه
دولــت مانیــل پــس از حکــم دادگاه بین المللــی مبنــی بــر رد ادعاهــای 
ــه  ــی، دیگــر کاری ب ــای چیــن جنوب ــر مالکیــت دری دولــت چیــن ب

ــه پکــن وا نمی گــذارد. ــدارد و هیــچ چیــز را ب ایــن کشــور ن
ــته  ــۀ گذش ــل هفت ــازمان مل ــت س ــت حمای ــی تح دادگاه بین الملل
علیــه مالکیــت چیــن بــر دریــای چیــن جنوبــی رأی داد، امــا پکــن 
آن را رد کــرده اســت و گفتــه کــه دســت بــه »اقــدام جامــع« می زنــد.

ــت  ــنبه گف ــن روز پنجش ــوری فیلیپی ــه،  رییس جمه ــو دوترت رودریگ
کــه فیــدل رامــوس، رییس جمهــوری ســابق را بــه چیــن می فرســتد 
ــه گفت وگــو  ــاره حکــم صــادره ب ــا مقام هــای ایــن کشــور درب ــا ب ت

بپــردازد.
روزنامــۀ گلوبــال تایمــز هم چنیــن نوشــت کــه ایــن نیــروگاه 
ــر  ــای سلســله جزای ــر و صخره ه ــرار اســت در جزای ــی ق ــرق اتم ب
اســپارتلی در دریــای چیــن جنوبــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. در 
گذشــته تأمیــن آب شــرب ســربازان در منطقــۀ دریــای چیــن جنوبــی 
ــن مســأله  ــوان ای ــروگاه می ت ــن نی ــا اســتقرار ای ــن نمی شــد و ب تأمی
را تضمیــن کــرد. در آینــده نیــز دریــای چیــن جنوبــی هــم بــرق و 
ــد پیشــرفت  ــد رون ــن می توان هــم آب کافــی خواهــد داشــت و چی

ــود بخشــد. ــه را بهب اقتصــادی در منطق
در همین حــال، فدریــکا موگرینــی، رییــس سیاســت خارجــی 
ــه  ــن اتحادی ــای ای ــرد،  اعض ــالم ک ــی اع ــا در بیانیه ی ــۀ اروپ اتحادی
رســمیت  بــه  را  بین المللــی  دادگاه  ســوی  از  صــادره  حکــم 
ــوز موضعــی در  ــۀ هن ــن اتحادی ــا اعــالم کــرد کــه ای شــناخته اند، ام

برابــر اختالفــات و تنش هــا نگرفتــه اســت.
ــتار حــل مناقشــات  ــا خواس ــۀ اروپ ــه داد، کشــورهای اتحادی او ادام
ــز هســتند. ــه صــورت صلح آمی ــی ب ــای چیــن جنوب ــه دری ــوط ب مرب
ــا  ایــن اظهارنظــر از ســوی رییــس سیاســت خارجــی اتحادیــۀ اروپ
چنــد روز پــس از اختــالف نظــر اســلوونی و کرواســی دربــارۀ ایــن 

حکــم مطــرح شــده اســت.
دریــادار جــان ریچاردســون، رییــس عملیــات نیــروی دریایــی امریکا 
قــرار اســت در ســفری ســه روزه کــه از یکشــنبه آغــاز مــی شــود بــه 
چیــن بــرود و در شــهر ســاحلی »گینگدائــو« توقــف کــرده و بــا وو 

شــنگلی، همتــای چینــی خــود بــه گفت وگــو بپــردازد.

پیشـتاز  تیم هـای  جملـۀ  از  ایرلنـد  و  افغانسـتان  کرکـت  تیم هـای 
درجـه دوم انـد، امـا تیم کرکت کشـور نسـبت بـه تیم همتـای خود با 

چالش هـای بسـیاری روبـه رو اسـت.
هر دو تیم سـال گذشـته از سـوی فدراسـیون جهانی کرکت به امتیاز 
اف.تی.پـی دسـت یافتنـد که بـا اسـتفاده از این امتیـاز، دو تیـم مانند 
١0 تیمـی کـه دارندۀ عضویت دایمی فدراسـیون جهانـی کرکت بوده 

و در ایـن رقابت هـا دسـت باز دارنـد، حضور خواهند داشـت.
از ایـن فرصـت تاکنـون تیـم ایرلنـد به خوبـی اسـتفاده کـرده اسـت. 
ایـن تیـم توانسـته ١4 بـازی جهانی را کـه ١١ بازی آن با کشـورهای 
دارنـدۀ عضویـت دایمی سـت برگـزار کنـد، امـا افغانسـتان تاحال در 

هیـچ بـازِی جهانی  حضـور نیافته اسـت.
شـفیق اهلل اسـتانکزی، رییـس اجرایـی فدراسـیون کرکـت کشـور بـه 
رسـانه ها گفتـه اسـت کـه هـواداران ایـن رشـتۀ ورزشـی خواهـان 
برگـزاری مسـابقات جهانـی بـا حضـور افغانسـتان شـده اند. آقـای 
اسـتانکزی می گویـد کـه تیـم کرکت کشـور باید پاسـخ گوی توقعات 

جمعـی هوادارانـش باشـد.
اسـتانکزی می افزایـد، هـر تیمـی که خواهـان بازی بـا بریتانیا باشـد، 
بایـد از سـد ایرلند بگـذرد و به همیـن دلیل، شـمار بازی های جهانی 
ایـن تیـم نسـبت بـه افغانسـتان زیـاد اسـت. او می گویـد کـه آنـان 
طرحـی را پیشـنهاد کرده انـد کـه بـر بنیـاد آن، هـر تیمی کـه در برابر 

تیـم کرکـت هنـد قرار گیـرد، بایـد از سـد افغانسـتان بگذرد.
ایـن طـرح  ارایـۀ جزییـات  از  اجرایـی فدراسـیون کرکـت  رییـس 
می گـذرد، امـا می گویـد کـه تاکنـون پاسـخی در ایـن زمینـه دریافت 

نکرده انـد.
مسـؤوالن کرکت کشـور سـال گذشـته یک میدان ورزشـی را در هند 
بـرای برگـزاری رقابت هـا و رویارویـی تیم هـای دیگـر با افغانسـتان 
انتخـاب کـرده بودنـد، امـا تاکنـون نتوانسـته اند هیـچ بازی یـی را در 

ایـن میدان ورزشـی راه انـدازی کنند.
رییـس اجرایـی فدراسـیون کرکـت می گویـد، افغانسـتان بـا آن کـه 
چـون  مشـکالتی  بـا  امـا  اسـت،  برخـوردار  اف.تی.پـی  امتیـاز  از 
بـرای  کافـی  بودجـۀ  نداشـتن  و  مسـابقه  برگـزاری  چه گونه گـی 

می کننـد. نـرم  دسـت وپنجه  آن  راه انـدازی 
اسـتانکزی می گویـد کـه فدراسـیون کرکت افغانسـتان طرحـی را در 
نظـر دارد کـه بـا تطبیق آن تیـم ملی کرکت کشـور تا سـال 20١9 در 
مسـابقات یک روزه در میان شـش تیم برتر و تا 2025 در مسـابقات 
50 آوره و 20 آوره در میـان 3 تیـم برتـر جهـان قـرار خواهد گرفت.

او می گویـد کـه دسـت یابی بـه ایـن هـدف، غیرممکـن نیسـت، بـه 
شـرطی کـه افغانسـتان در بازی های آینده بـه مصاف تیم هـای دارندۀ 

عضویـت دایمی فدراسـیون کرکـت برود.
رییـس اجرایـی فدراسـیون کرکـت از اشـتراک نکردن افغانسـتان در 
هیـچ مسـابقه یی بـه عنـوان بزرگترین مشـکل فـراراه این فدراسـیون 
یـاد می کنـد و می گویـد، تیم هایـی کـه عضویـت دایمـی فدراسـیون 
کرکـت را دارا هسـتند و هم چنـان فدراسـیون جهانی کرکـت باید در 

ایـن عرصه بـا افغانسـتان همـکاری کنند.
آقـای اسـتانکزی می افزایـد کـه تیـم ملی پـس از بـازی در برابر هلند 
کـه در ماه اگسـت بـرای چهـار روز برگزار می شـود، تا پایان امسـال 
دیگـر در هیـچ بازی یـی حضـور نخواهـد داشـت. او می گویـد، اگـر 
رقابت هـای جهانـی کمرنـگ  تیـم کرکـت همین گونـه در  حضـور 
باشـد، افغانسـتان بـه مـرور زمـان در درجه بنـدی جهانـی سـقوط 

کرد. خواهـد 
اسـتانکزی می گویـد که اگـر طرح آنان پذیرفته شـود، در جریان سـه 
سـال افغانسـتان بـا تیم هایـی کـه عضویت دایمـی فدراسـیون کرکت 
را دارنـد 3٦ بـازی خواهـد داشـت و »تیم کرکت از آشـفته گی کنونی 

می یابد.« نجـات 
نسـیم اهلل دانـش، رییس عمومـی فدراسـیون کرکت و رییـس اجرایی 
ایـن فدراسـیون در نشسـت سـاالنۀ فدراسـیون جهانـی کرکـت در 
از  بـه کشـور  بازگشـت  از  پـس  آنـان  داشـتند.  اسـکاتلند حضـور 
وقـوع رویدادهـای خوبـی در ورزش کرکت افغانسـتان خبـر دادند و 
گفتنـد کـه بـه زودی خبرهـای خوشـی از تیم ملـی کرکت بـه گوش 

شـهروندان خواهد رسـید.

توافق واشنگتن و مسکو با اتخاذ 
»اقدامات مهم و جدی« درباره سوریه

تصمیم پکن برای احداث نیروگاه اتمی 
در دریای چین جنوبی

چرا تیم کرکت افغانستان توان 
همتایی با ایرلند را ندارد؟

خیراهلل آزاد

ــا و  ــم از کودت ــوز ه ــه هن ــی ک ــه آن های ــل توج قاب
واردشــدن نظامیــان بــه عرصــۀ سیاســت بــا چکمــه و 

ــد. ــت می کنن ــا حمای ــه دنی ــاق در هرگوش چم
ــا  ــی، ب ــدرت سیاس ــن ق ــرای در اختیارگرفت ــش ب ــن کن فاجعه بارتری
ــداف  ــر اه ــان به خاط ــرگاه نظامی ــت. ه ــی اس ــای نظام ــزارِ کودت اب
ــان  ــدند، ایم ــرون ش ــان بی ــا و قرارگاه های ش ــیون از پادگان ه سیاس

ــود. ــق می ش ــانی خل ــۀ انس ــه فاجع ــید ک ــته باش داش
ــوب درک  ــت را خ ــن حقیق ــتان ای ــردم افغانس ــه، م ــتر از هم بیش
می کننــد کــه ایــن کودتاهــا چــه پیامدهایــی بــه کشــور مــا داشــت و 

ــد. ــا پرداختن ــت آن ه ــنگینی باب ــای س ــه هزینه ه ــا چ ــردم م م
مــا در دهــۀ دموکراســی، آغــاز خوبــی داشــتیم کــه بــا تــداوم همــان 
ــر از  ــب مطلوب ت ــه مرات ــت ب ــروزی در وضعی ــتان ام ــد، افغانس رون
ــف  ــور را ضعی ــی، کش ــای نظام ــا کودتاه ــت، ام ــرار داش ــروز ق ام
ــاعد  ــی مس ــه خارج ــه گان و مداخل ــاوز بیگان ــرای تج ــه را ب و زمین
ــی  ــگ تحمیل ــش جن ــه در آت ــت ک ــه اس ــم ده ــه و نی ــاخت و س س

می ســوزیم.

مصدق پارسا

ما شوخی کردیم و حکومت تقبیح.
ــی  ــر کامیاب ــم ب ــا حک ــعاری ب ــی و ش ــۀ احساس بیانی
و ناکامــی و حمایــت بی هــدف از اردوغــان نشــان 
ــده  ــن خراب ش ــن سیاســت ای ــدر بخــت قرارگرفت ــه چق ــد ک می ده

ــچ اســت. ــه هی ــب ب ــرد قری ــر دور ب ب
ــت  ــدارد، می توانس ــدی اش نمی پن ــتان ج ــه دوس ــا ک ــن واژه ه همی
بســیار مدبرانه تــر تنظیــم شــود و از ترکیــه و مــردم آن حمایــت کنــد، 
ــورد رأی و انتخــاب و  ــده دار در م ــعارهای خن ــی از ش ــاال بریده ی ح
ــتقیم از  ــت مس ــا حمای ــت، ب ــل حرف هاس ــن  قبی ــی و از ای دموکراس

اردوغــان، چنــد تــا دعــا و غیــره بــا ادبیــات تلویزیــون ملــی.
ــت مدار  ــک سیاس ــتاب زده از ی ــت ش ــن حمای ــه ای ــد ک ــا نمی دان آی
متزلــزل در وهلــه نخســت ذهنیــت روســیه و ایــران و ســپس شــمار 
ــردم  ــورها و م ــان کش ــان در می ــت اردوغ ــان سیاس ــادی از مخالف زی
ــره  ــه به ــی ک ــد در حال ــر می ده ــتان تغیی ــر افغانس ــان را در براب جه

ــچ باشــد. ــه از آن شــاید هی حاصل
مــا مخالــف بیانیــه دادن و محکوم کــردن به عنــوان مهم تریــن کار 
ــد  ــپ می زنی ــور گ ــک کش ــانی ی ــی از نش ــا وقت ــتیم، ام ــه نیس روزان
بدانیــد کــه چه چیــزی را بــا کــدام هــدف بــه قمــار می زنیــد، 
ــروه  ــد گ ــان می ده ــری نش ــن موضع گی ــم ای ــه می گوی ــفم ک متأس
ــد. ــگارش نمی دان ــاظ« سیاســت و ن ــدیدترین الف ــا ش ــما »ب کاری ش
ــی  ــزان حام ــت و عزی ــه حکوم ــی ب ــم، کس ــا می بینی ــه م ــا آن چ ب

ــه: ــاند ک ــور برس ــدن در کش مان
آری، من امید افغانستانم، اما افغانستان امید من نیست!

رامین انوری

ذهن هـای بسـته و تـک بُعـدی، کوچک تریـن ارزشـی 
انسـان«  »زنده گـی  نیسـت؛  قایـل  انسـان  زنده گـی  بـه 
کـه اگـر درسـت دیـده شـود، اول و آخـر همه مسـایل 
اسـت. هیـچ ارزشـی فراتـر از جـان یـک انسـان و کرامتِ انسـانی او 
نیسـت و رسـیدن بـه هیـچ آرمان شـهری ارزش گرفتـن جـان انسـانی 
اندیشـه های  قربانـی  بسـیاری  جان هـای  امـا  قرن هاسـت،  نـدارد.  را 
واهـی و خیالـی آدم هـا و مکتب های فکری شـان می شـود. یکـی به نام 
»نامـوس« از بیـن مـی رود، یکـی زیـر نـام »دیـن« و دیگـری بـا ایـن 
نیـت کـه جامعه باید به رسـتگاری برسـد. همیشـه آن هایـی که تصور 
می کننـد راه درسـت رسـیدن بـه رسـتگاری را می داننـد، از موضـع 
قـدرت برخـورد کرده انـد و زنده گـی نسـل ها را بـه تباهی کشـیده اند.
قندیـل بلـوچ، دختـر پاکسـتانی را بـرادرش بـا نیـاِت شـبیه همیـن به 
قتـل رسـاند. بـرادرش تصـور کـرد کـه قندیـل بلـوچ، لکـۀ ننگـی بر 
خانـواده اش اسـت، چـون می توانـد راه را بـرای عده یـی دیگـری نیـز 
بـاز کنـد کـه جـای پـای او راه برونـد و کلیشـه های جامعـۀ سـنتی و 
مذهبـی را بـه چالش بکشـند. بـرادر قندیل بلـوچ، با نیـت حفاظت از 
ارزش هـای جامعه اش و رسـیدن به رسـتگاری، دسـت بـه این جنایت 
زد و ذهنیـت تـک بُعـدِی او، به حـدی بـر اعمالـش چربید کـه تنها راه 
درسـت را در حـذف فزیکی خواهـرش تلقی کرد؛ خواهری که شـاید 
خاطرات شـیرین و مشـترکی از دورۀ کودکی با او داشـت. این جنایات 
را قرن هاسـت شـاهد اسـتیم، چه در سـطح سیاسـت های کشوری، چه 
در سـطح برخوردهـای فـردی و خانواده گی. روشـی که همه انسـانیت 
مـا و عواطـف مـا را زیـر پـا می کنـد و از انسـان، موجودی شـبیه یک 
ماشـین می سـازد، ماشـینی که فقط براسـاس »برنامه از قبل داده شـده« 

یـاد دارد حـذف کنـد و حـذف کند و حـذف کند.
تـا زمانـی کـه زنده گـی انسـان ها، بـر سـایر ارزش هـای آرمان شـهری 
پیشـی نگیـرد و تـا زمانـی کـه »ایده هـا« را مهم تـر از »جـان انسـان ها« 
بدانیـم، همیشـه ابزارهـای چـون ایدیولـوژی و نامـوس و دیـن، بـر 
وجـدان و انسـانیت مـا حاکم خواهند بـود و در این راهِ پـوچ و واهی، 
کودکان و جوانان و بزرگ سـاالن بی شـماری را از دسـت خواهیم داد.
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ماندگار
کودتـای بخشـی از ارتـش در ترکیـه نـاکام شـد. گروهی از 
نیروهـای ارتش همراه بـا ادوات نظامی در اسـتانبول و انقره 
وارد خیابان هـا شـده و اعـالم کردنـد کـه کنترل امـور را در 
دسـت گرفته انـد، امـا با گذشـت سـاعاتی کودتا نـاکام ماند.
گروهـی از نیروهـای ارتـش در دو شـهر عمـدۀ ترکیه یعنی 
وارد  زره پـوش  و  تانـک  بـا  اسـتانبول  و  پایتخـت  انقـره، 
فرودگاه هـا،  از جملـه  مختلـف  مناطـق  و  خیابان هـا شـده 
پارلمـان و سـاختمان رادیـو و تلویزیـون دولتـی را تحـت 
کنتـرل خـود در آوردنـد و درگیری هـای شـدیدی در برخی 
مناطـق راو داد. نیروهـای ارتـش ترکیـه هم چنیـن پُل هـای 
هلیکوپترهـای  و  هواپیماهـا  و  بسـتند  را  اسـتانبول  اصلـی 
جنگـی در ارتفـاع کـم بـر فـراز اسـتانبول و انقـره بـه پرواز 

درآمدنـد.
در پـی ایـن رویدادها، بنعالـی ییلدیریم، نخسـت وزیر ترکیه 
گفـت: حضـور نیروهـای نظامـی در خیابان هـای اسـتانبول 
تالش هـای  نمی دهـد  اجـازه  او  و  بـوده  مجـوز  بـدون 
غیرقانونـی گروهـی در ارتش به نتیجه برسـد. نخسـت وزیر 
ترکیـه در عین حـال گفـت، اتفاقـی که افتـاده کودتا نیسـت. 
او اطمینـان داده کـه دموکراسـی ترکیـه آسـیب نخواهد دید. 
ییلدیریـم تأکیـد کـرد، نیروهـای امنیتـی فراخوانده شـدند تا 
هـر آنچـه کـه الزم اسـت را انجـام دهنـد. او هم چنیـن بـه 
نیروهـای ارتش دسـتور داد تا به پادگان هایشـان بـاز گردند.
در انقـره و اسـتانبول صـدای تیراندازی هـای پیاپـی شـنیده 
شـد. منابـع خبـری در حالـی از ورود تانـک  بـه خیابان های 
انقـره خبـر دادنـد کـه گروهـی از مـردم این شـهر در مسـیر 
حرکـت تانک هـا دراز کشـیدند و مخالفـت خـود را بـا ایـن 
اقـدام ارتـش ابـراز کردنـد. هزاران تـن از مـردم در مخالفت 
بـا ایـن اقدام ارتش بـه خیابان هـا آمدند و با شـعار، حمایت 

خـود را از دولـت اعـالم کردند.
در آغازیـن دقایـق کودتـا فـرودگاه آتاتـورک اسـتانبول بـه 
تصـرف ارتـش درآمـد و تمـام پروازها متوقف شـد. حریت 
گـزارش داد کـه تانک ها در مقابل ورودی فـرودگاه آتاتورک 
مسـتقر شـدند و رفـت و آمـد به این فـرودگاه متوقف شـد.
تصاویـری نیـز از حضـور سـربازان ارتـش درون سـاختمان 
تلویزیـون دولتـی ترکیـه منتشـر شـد. تلویزیـون دولتـی که 
در آن موقـع بـه تصـرف نیروهـای ارتش در آمـده بود اعالم 
کـرد کـه ارتش قدرت را در سراسـر کشـور به دسـت گرفته 

است.
از سـاو دیگـر، در بیانیه یـی کـه در سـاعات اول کودتـا از 
سـاو ارتـش ترکیه منتشـر شـد، آمـده بود کـه ارتـش »برای 
دموکراسـی و حقـوق بشـر« اداره امـور را در دسـت گرفتـه 
اسـت. در ایـن بیانیـه آمـده بـود کـه تمـام روابـط خارجـی 
کشـور بـه شـکل موجـود باقـی خواهـد مانـد. ارتـش در 
بیانیـه اش آورده بـود که برقـراری قانون بایـد اولویت اصلی 

. شد با
همچنیـن خبرگـزاری رسـمی ترکیـه گزارش داد کـه عده یی 
از افسـران ارتـش »خلوصـی آکار« رییس سـتاد کل ارتش را 
بـه گـروگان گرفتنـد امـا صبح روز گذشـته او آزاد شـد و بر 

اسـاس آنچه مخابره شـده به سـر کارش بازگشـته اسـت.
خبرگـزاری آناتولـی ترکیـه هم چنیـن بـه نقـل از شـاهدان 
بـه سـاو کاخ  نظامـی  عینـی گـزارش کـرد هلیکوپترهـای 

کردنـد. تیرانـدازی  ریاسـت جمهوری 
با گذشـت سـاعاتی از وقوع کودتـا، وزیر دادگسـتری ترکیه 
اعـالم کـرد کـه کودتاچیـان در دسـتیابی بـه اهـداف خـود 
شکسـت خوردنـد. دیلـی صباح بـه نقل از وزیر دادگسـتری  
ترکیـه اعـالم کـرد: اینهـا از گـروه فتـح اهلل گولـن دسـتور 

می گیرنـد و مسـتقل از فرماندهـی ارتـش عمـل می کننـد.
شـبکه های  در  تصاویـری  و  گزارش هـا  حـال  همیـن  در 
از  گروه هایـی  دارد  حکایـت  کـه  شـد  منتشـر  اجتماعـی 
مـردم در ترکیـه بـرای برداشـتن پـول نقد جالو ماشـین های 

بسـتند. بانک هـا صـف  خودپـرداز 
اردوغـان خطـاب بـه مـردم: در مقابـل کودتـا از دولت 

مشـروع حمایـت کنید
با گذشـت سـاعتی از وقوع کودتـا رییس جمهـوری ترکیه با 
انتشـار پیامی از مردم کشـورش خواسـت در مقابل کودتایی 

کـه بـه راه افتاده، از دولت مشـروع انقـره حمایت کنند.
رجـب طیـب اردوغـان کـه در تعطیـالت بـود در مصاحبـه 
تصویـری بـا موبایـل بـه سـی ان ان ترک گفـت کـه ترکیه بر 
مشـکلی کـه پیـش آمده چیره خواهد شـد. او از مـردم ترکیه 

خواسـت بـه خیابـان بیایند تـا با »شـورش« مقابلـه کنند.
در همیـن حـال درحالی کـه برخی منابع از خـروج اردوغان 
از ترکیـه و سـفر او بـا اسـتفاده از هواپیمای شـخصی به یک 

کشـور همسـایه خبـر می دادنـد، منابـع دیگری اعـالم کردند 
بـه سـمت  در حـال حرکـت  ترکیـه  رییس جمهـوری  کـه 

است. اسـتانبول 
اردوغـان از مـردم کشـورش خواسـت در اعتراض بـه کودتا 
طریـق  از  کـه  پیامـی  در  اردوغـان  برونـد.  خیابان هـا  بـه 
اسـکایپ منتشـر کـرد، خواسـتار آن شـد کـه مـردم علیـه 

کودتاچیـان در میادیـن اصلـی تجمـع کننـد.
او بـا تأکیـد بـر ایـن کـه ترکیه بـر ایـن کودتا پیـروز خواهد 
شـد، تصریـح کـرد، کودتـای نظامـی بعـد از مـدت زمانـی 

کوتـاه برچیـده خواهد شـد.
اردوغـان گفـت، از مردم می خواهـد با حضـور در خیابان ها 
از دولـت مشـروع این کشـور در مقابل کودتـا حمایت کنند.
رییس جمهـوری ترکیـه بـا بیـان اینکـه او همچنـان فرمانـده 
کل قـوا در کشـور اسـت، اظهـار کـرد کـه کودتاچیـان بهای 
خواهنـد  داده انـد،  انجـام  کـه  اقدامـی  بابـت  را  سـنگینی 

پرداخـت.
اردوغـان اظهـار کـرد: کامـاًل مشـخص اسـت که اقـدام راو 
داده یـک کودتاسـت و مـن منتظـر ایـن هسـتم کـه همـه ی 
مـردم مـا بـه میادیـن و خیابان ها بیاینـد. ما در کنـار یکدیگر 
می توانیـم پاسـخ الزم و کافـی را بدهیم. مشـخص اسـت که 
ایـن کودتـا در یک سـاختار موازی )جنبش گولـن( مدیریت 

و رهبری شـده اسـت.
هم زمـان در حالـی که گروهـی از نظامیان در ترکیـه اقدام به 
کودتـا در ایـن کشـور کردنـد، شـبکه های اجتماعـی پس از 
وقـوع ناآرامی هـا قطـع شـدند. شـبکه های اجتماعـی توییتر، 

یوتیـوب و فیس بـوک در این کشـور قطع شـدند.

سخنان اردوغان پس از ورود به استانبول

کودتـا،  اعـالم  از  سـاعت  پنـج  بـه  نزدیـک  گذشـت  بـا 
رییس جمهـور ترکیـه پـس از فـرود در فـرودگاه آتاتـورک 
اسـتانبول، بـا حضـور در جمع مـردم، کودتای این کشـور را 

خوانـد. شکسـت خورده 
بـه گـزارش ایسـنا، رجـب طیـب اردوغـان، رییس جمهـور 
ترکیـه در جمـع مـردم اسـتانبول بـا تاکید بر شکسـت کودتا 
گفـت: دسـت در دسـت ملـت تـرک بـه جنایتـکاران درس 

عبـرت خواهیـم داد.
اردوغـان گفـت: کودتاگـران بـا هـر گرایـش و وابسـتگی با 
پاسـخ مناسـب روبـه رو خواهنـد شـد. او افـزود کودتاگران 

وحـدت کشـور را هـدف قـرار دادند.
او در ایـن کنفرانـس خبـری گفـت: برخـی در ارتـش ترکیه 
از پنسـیلوانیا یعنـی محـل سـکونت فتـح اهلل گولـن دسـتور 
گرفته اند. این کودتا نشـان داد که سـازمان گولن تروریسـتی 
اسـت. گروهـی کوچـک از نظامیـان مـردم را هـدف قـرار 
دادنـد و نیروهـای مسـلح ترکیـه بـا کمـک نیروهـای پلیس 
توانسـتند بر آن ها مسـلط شـوند و این کسـانی که این اقدام 
خاینانـه را انجـام دادنـد بهای کار خـود را خواهند پرداخت.
او ادامـه داد: دولـت ترکیـه هوشـیارانه بـا پشـتیبانی مردم به 
کار خـودش ادامـه می دهـد و مـا بـار دیگر با دولـت قانونی 

و شـرعی خود بـه کار خـود ادامـه می دهیم.
رییـس جمهـوری ترکیـه تأکید کـرد: این یک مسـیله یی بود 
کـه باعـث شـد نیروهای مسـلح ترکیه دسـت به دسـت هم 
دهنـد و کنتـرل را در دسـت بگیرنـد. ایـن اقـدام پیـش از 
نشسـت نظامـی کشـور انجـام شـد و ایـن سـوال را ایجـاد 
کـرد کـه چـرا اکنـون ایـن مسـیله بایـد رخ دهـد امـا گویـا 
عامـالن نمی دانسـتند کـه ترکیه، ترکیـه قدیم نیسـت و آن ها 
هـر کاری انجـام دهنـد نمی تواننـد بـه اهـداف خود دسـت 

کنند. پیـدا 
اردوغـان بـا تأکیـد بـر حضـور خـود در فـرودگاه آتاتورک 
ادامـه داد: مـا اکنـون در فـرودگاه آتاتورک هسـتیم و تنها در 
مـدت کوتاهـی ایـن اتفاقـات رخ داد. ما تنها مـدت کوتاهی 
شـاهد حمـالت ایـن گـروه و کنتـرل آن هـا بـر فـرودگاه 
بودیـم. اکنـون بـا وجـود اینکـه زمانـی از حمـالت داعـش 
نمی گـذرد شـاهد قـدرت مـوازی هسـتیم کـه بـا اقدامـات 
نظامـی تـالش می کنـد بـه اهـداف خـود برسـد. اما مـا این 

اجـازه را نخواهیـم داد.
رییـس جمهـور ترکیـه دربـاره اقدامـات فعلی ارتش کشـور 
گفـت: جنگنده هـای ترکیـه اکنـون بـه مأموریت خـود ادامه 
می دهنـد و از ملـت ترکیـه دفـاع می کننـد. مـن در جـای 
می کـردم.  رصـد  را  اوضـاع  آن جـا  از  و  بـودم  دیگـری 
شورشـیان تـالش کردنـد تـا بـه مقـر ریاسـت جمهـوری و 

سـازمان اطالعـات حملـه کننـد کـه نـاکام ماندنـد.
اردوغـان خطـاب به ارتش و رؤسـای سـه گانه قـوای نظامی 
گفـت: مـن بـه شـما اعتمـاد دارم. شـما از جـان مـردم دفاع 
می کنیـد. برخـی از نظامیانـی کـه ایـن کار را انجـام داده انـد 
خایننـد. این افسـران دون پایه در ارتش ترکیـه جایی ندارند. 
ارتـش ترکیـه از ملـت ترکیـه دفـاع می کنـد و شـما در کنار 
ملـت هسـتید و از مـردم حمایـت می کنیـد و ملـت ترکیه به 

شـما افتخـار می کند.
او ادامـه داد: ارتـش ترکیه، ارتشـی پاک و شـفاف اسـت. به 
شـما می گویـم کـه مـا بـه شـما افتخـار می کنیـم و نیروهای 
مسـلح کار خـود را مثل گذشـته انجام خواهـد داد. همانطور 
سـازی  پـاک  تروریسـتی  سـازمان های  از  را  ترکیـه  کـه 
کرده انـد. شـما مـورد حمایـت ملت ترکیـه هسـتید و پیروز 

شـد. خواهید 
اردوغـان گفـت: برخـی نمی خواهنـد ترکیـه متحـد باشـد. 
امـا بـه اهـداف خـود نمی رسـند و ایـن گـروه کوچـک بـا 
ملـت ترکیـه می جنگنـد و مـا بـا قـدرت بـه کار خـود ادامه 
می دهیـم و وزرای دولـت، در کابینـه حاضـر خواهنـد شـد 
و این گونـه نیسـت کـه شورشـیان می خواهنـد. مـا در اینجـا 
حضـور داریـم و مـردم در حمایت از دولت حاضر شـده اند.

رییـس جمهـور ترکیـه ادامـه داد: مقامـات تـرک از جملـه 
نخسـت وزیر و رییس جمهـور در بین مـردم حاضر خواهند 
شـد و قـدردان شـما مـردم ترکیه خواهنـد بود. ملـت ترکیه، 
ملـت هوشـیار و متحـدی اسـت و هرگـز از خواسـته های 

خـود عقب نشـینی نمی کنـد.
او در حالـی کـه نشسـت خبـری خـود را نیمه تمام گذاشـت 
در آخریـن اظهـارات خـود عنـوان کـرد: مـردم ترکیـه بـه 
حضـور هوشـیارانه خـود در خیابان هـا ادامـه خواهنـد داد 
و تـا زمانـی کـه سـربازان بـه پادگان هـا بازگردنـد آن هـا از 
خیابان هـا خـارج نخواهنـد شـد. همه چیـز آشـکار خواهـد 

شـد کـه چـه کسـانی در ایـن شـورش دسـت داشـتند.
ترکیه امروز

سـاختمان پارلمـان در انقـره کـه از بامـداد محـل درگیری و 
انفجـار بود بـرای مدتـی در اختیـار کودتاچیان قـرار گرفت 
امـا در نهایـت بـا کشـته شـدن ١٦ سـرباز از کنتـرل عوامـل 

کودتـا در آمد.
تنگـه بسـفر در اسـتانبول هم که برای مدتی بسـته شـده بود 

مجددا بازگشـایی شد.
هم چنیـن اعـالم شـد یکـی از طراحـان اصلی کودتا مشـاور 
حقوقـی رییس سـتاد ارتـش، سـرهنگ »محرم کوسـه« بوده 

که طی سـاعات گذشـته از پسـتش برکنار شـده اسـت.
بـه گزارش ایسـنا، شـبکه سـی ان ان تـرک اعالم کـرد تالش 
کودتـا را دادسـتان نظامـی کل بـا حمایت 4٦ افسـر عالیرتبه 
ترکیـه بر عهده داشـتند و اجـرای کننـده آن دو فرمانده نیراو 

هوایـی و زمینـی بودند.
شـهر  در  هـم  ترکیـه  ارتـش  سـوم  مقـام  چاغـالر،  اکـرم 
ارزینجان دسـتگیر شـد. تاکنـون 34 تن از مقامـات ارتش از 

جملـه 5 ژنـرال و 29 سـرهنگ عـزل شـده اند.
از  تعـدادی  بازداشـت  دسـتور  ترکیـه  دادسـتانی  هم چنیـن 

اعضـای شـورای عالـی قضـات را صـادر کـرده اسـت.
هم زمـان ده هـا سـرباز شـرکت کننـده در کودتا سـالح خود 

را در اسـتانبول تحویـل دادند.
خوانـدن  خـورده  شکسـت  بـا  هـم  ترکیـه  نخسـت وزیر 
کودتـای ایـن کشـور اعـالم کـرد، در پـی وقایـع نیمه شـب 
گذشـته ده ها تن از سـربازانی که در کودتا دسـت داشـته اند، 
بازداشـت شـده اند. وزیر دادگسـتری ترکیه تعداد بازداشـت 
شـدگان را ١5٦3 تـن اعـالم کرده اسـت. برخـی منابع ترکی 
رفم بازداشـت شـده گان را سـه هـزار تن اعالم کرده اسـت.
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