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در خبرنامه یــی كــه بــه همیــن نســبت از نشــانی دفتــر 
ریاســت جمهوری بــه روزنامــۀ مانــدگار فرســتاده شــده 
ــن  ــر ضم ــار دیگ ــی یک ب ــت مل ــورای امنی ــه ش ــده ك آم
راســتای  در  افغانســتان  حکومــت  تعهــد  بــر  تأكیــد 
تشــدید حمله هــا بــر ســنگرهای داعــش و نابــودی ایــن 
ــری از  ــۀ جلوگی ــه را در زمین ــات همه جانب ــروه، هدای گ

ــت. ــرده اس ــادر ك ــش ص ــتی داع ــات تروریس اقدام
دولــت وزیــری، ســخنگوی وزارت دفــاع در گفت وگــو 
بــا روزنامــۀ مانــدگار می گویــد: در هفــت ولســوالی 
ننگرهــار )شــینوار، كــوت، اچیــن، نازییــان، هســکه 
مینــه، ســپین غــر و ده بــاال(، عملیــات نیروهــای امنیتــی 

جریــان دارد و داعــش تلفــات زیــادی دیده انــد

سفر به سرزمیِن اژدهای هوشمند
چیـِن امـروز، اژدهایـی دهان بازكرده بـه آب وخاِک دنیاسـت و تالش 
دارد كـه نیـِم جهـان را در بطـِن خـود فـرو ببـرد و نیـز دنیـای تازه یی 
را بـر روی آب بنـا كنـد. ایـن ظرفیـت در قـدرت و توانایـِی چیـن 
دیـده می شـود و بسـیار دیـر نخواهـد بـود كـه بـه آن دسـت  یابـد. 
همسـایه گی افغانسـتان بـا چنیـن قـدرِت در حـاِل ظهـوری، آدمـی را 
بـه یـک آینـدة متفـاوت در منطقـه متوجـه می سـازد. رفتـار چیـن در 
سـطح سیاسـت خارجـی اش كه متأثـر از برایند اقتصادِی این كشـور 
اسـت، نشـان می دهد این كشـور درحالی كه در تالش تبدیل شـدن 
بـه اقتصـاِد برتـر دنیاسـت، در فکـِر راه یافتـن بـر فـرِق قدرت هـای 

جهـان در آینـدة نه چنـدان دور نیـز اسـت
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ــط  ــر در رواب ــش تنش هــای اخی ــس از افزای  پ
مقام هــای  به تازه گــی  اســام آباد،  و  کابــل 
پاکســـتانی اعــام کرده انــد کــه تــا ســه هفتــۀ 
ــراِت  ــز مذاک ــای می ــه پ ــان را ب ــر، طالب دیگ

ــرد.  ــد ک ــح حاضــر خواهن صل
ــِی  ــت مل ــاور امنی ــانه ها، مش ــزارش رس ــه گ ب
ــام آباد  ــه اس ــت ک ــرده اس ــام ک ــتان اع پاکس
تــاش می کنــد طالبــان را در ســه هفتــۀ آینــده 
بــرای انجــام مذاکــرات صلــح بــا دولــت 

ــره بکشــاند.  ــز مذاک ــای می ــه پ افغانســتان ب
چهارجانبــۀ  نشســت های  شــروع  از  پــس 
ــکا و  ــتان، امری ــتان، پاکس ــان افغانس ــح می صل
چیــن در ســال گذشــته، ایــن دومین بــار اســت 
ــرای کشــاندن  ــد ب کــه پاکســـتان اعــام می کن
پــای طالبــان بــه میــز مذاکــره بــا دولــت 
اولین بــار  دارد.  ادامــه  افغانســتان تاش هــا 
هم زمــان بــا نشســـت چهــارمِ چهارجانبــه 
ــرای پیشــبرد مذاکــراِت  کــه در آن نقشــۀ راه ب
صلــح مشــخص شــد نیــز مقام هــای پاکســتان 
اعــام کــرده بودنــد کــه تــا دو یــا ســه هفتــۀ 
دیگــر طالبــان را بــرای گفت وگــوی رو در رو 

ــرد.  ــد ک ــل حاضــر خواهن ــِت کاب ــا دول ب
در نقشــۀ راه همچنیــن چهــار کشـــور متعهــد 
شــده بودنــد در صورتــی کــه طالبــان بــه میــز 
ــا برخــورد جــدِی  ــره حاضــر نشــوند، ب مذاک
عملیات هــای  انجــام  جملــه  از  اســام آباد 
نظامــی علیــه پناهگاه هــاِی آنــان در خــاِک 
ــس  ــی پ ــد. ول ــد ش ــه رو خواهن ــتان روب پاکس
ــا  ــرات ب ــام مذاک ــرای انج ــان ب ــاع طالب از امتن
دولــت افغانســتان، پاکســتان بــه تعهــداِت خود 
ــن گــروه  ــا ای ــژه در برخــورد نظامــی ب ــه وی ب
ــتان،  ــت افغانس ــن رو دول ــرد؛ از همی ــل نک عم
ــرد،  ــم ک ــت مته ــدمِ صداق ــه ع اســام آباد را ب

ــمی  ــور غیررس ــه به ط ــت های چهارجانب نشس
بــه حالــِت تعلیــق درآمــد و روابــط افغانســتان 

ــد.  ــش شـ ــنج تر از پی ــتان متش ــا پاکس ب
نخســت وزیر  ملــِی  امنیــت  مشــاور  امــا 
گفتــه  اظهاراتــش  تازه تریــن  در  پاکســتان 
ــه حاضــر شــدن  ــان ب اســت کــه تشــویق طالب
در میــِز مذاکــره از ســوی حکومــِت ایــن 

کشــور ادامــه دارد. 
ســرتاج عزیــز گفتــه اســت: »امنیــت در چنــد 
هفتــه بــه میــان نمی آیــد و بــرای آن، بــه 
وقــت و تحمــل نیــاز اســت. در ایــن راســـتا، 
تنهــا پاکســتان نمی توانــد کوشــش کنــد، بلکــه 
دیگــر اعضــای گــروه چهارجانبۀ چیــن، امریکا 
ــه آن هــا تعلقــاِت خــود را  و افغانســتان هــم ب
دارنــد و آن هــا هــم گروه هــای زیادی انــد. 
ــه  ــا ب ــم ت ــش کنی ــوب کوش ــد خ ــه بای هم
ــی را  ــرف اصل ــوند. ح ــر ش ــو حاض گفت وگ
حکومــت افغانســتان و طالبــان می زننــد؛ یــک 
ــک راه  ــود، ی ــاز ش ــا آغ ــه گفت وگوه ــار ک ب

ــد.« ــد ش ــت خواه ــز دریاف نی
ــد  ــورت می گیرن ــی ص ــارات در حال ــن اظه ای
ــت از  ــِل حمای ــه دلی ــتان ب ــت پاکس ــه دول ک
تروریســـم شــدیداً زیــر فشــارهای بین المللــی 
ــارها  ــن فشـ ــرار دارد و ای ــکا ق ــه امری از جمل
ــور  ــا منص ــِن م ــرار گرفت ــدف ق ــس از ه پ
ــدون  حــدود دومــاه قبــل توســط هواپیمــای ب
ــده  ــتر ش ــتان، بیش ــاک پاکس ــین در خ سرنش

اســت. 
ســناتوران امریکایــی نیــز چنــدی قبــل در یــک 
اقــدام بی ســابقه، پاکســـتان را حامی تروریســم 
و دشــمِن امریــکا خواندنــد و خواســتار قطــع 
بــا  کشورشــان  مالــِی  همــکاری  هرگونــه 

اســام آباد شــدند.

ــرده  ــام ک ــا اع ــز باره ــتان نی ــت افغانس دول
اســت کــه اگــر پاکســـتان بــه تعهــداِت خــود 
ــل  ــه عم ــه صادقان ــت های چهارجانب در نشس
ــزوای  ــمالی در ان ــای ش ــد کوری ــد، همانن نکن

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق جهان
ــور سیاســی افغانســتان و پاکســتان  ــان ام آگاه
ــه عــدم صداقــت  ــز همــواره اســام آباد را ب نی
بــا دولــِت افغانســتان متهــم کــرده و گفتــه انــد 
ــن  ــای ای ــراز در موقف گیری ه ــرود و ف ــه ف ک
ــه  ــت، ن ــتر اس ــری بیش ــرای امتیازگی ــور ب کش

صداقــت در عمــل. 
آنــان بــا توجــه بــه عملکردهــای موفقیت آمیــِز 
برابــر  امنیتــِی کشــور در  نیروهــای  اخیــِر 
طالبــان می گوینــد، پاکســتان در برخــی مــوارد 
ــروه  ــر گ ــگ را ب ــار جن ــه فش ــر این ک به خاط
ــاراِت  ــن اظه ــه چنی ــز ب ــد نی ــر کن ــان کمت طالب

ــود.  ــل می ش ــی متوسـ غیرعملی ی
ــور  ــس جمه ــه ریی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــود  ــوی خ ــن گفت وگ ــز در تازه تری ــی نی غن
ــا یکــی از شــبکه های تلویزیونــی پاکســـتان،  ب
از نخســت وزیر ایــن کشـــور بــرای بازدیــد از 

ــرده اســت.  ــل دعــوت ک کاب
ــای  ــر مقام ه ــت: »اگ ــه اس ــی گفت ــای غن آق
ــتان  ــا افغانس ــت ب ــوِص نی ــا خل ــتانی ب پاکس
ارتبــاط برقــرار کننــد و از مــن دعــوت کننــد، 

ــرد«. ــم ک ــد خواه ــور بازدی ــن کش از ای
ــد از  ــز تردی ــی نی ــای غن ــخناِن آق ــن س در ای
صداقــت پاکســـتان بــه وضــوح دیده می شــود.
بــا توجــه بــه تمایــاِت افغانســتان و پاکســتان 
بــرای نزدیکــی روابــط بــا یکدیگــر، گــذرِ زمان 
ــی  ــام آباد روش ــه اس ــد داد ک ــان خواه نشـ
صلح جویانــه را بــا افغانســتان در پیــش گرفتــه 
و یــا خیــر، ایــن اقدامات نیــز همانند گذشـــته، 
فریب کارانــه و بــرای فــرار از انــزاوی سیاســی 

بــوده اســت. 
بایــد  افغانســتان  دولت مــداراِن  این بــار 
هوشـــیار باشــند تــا بــارِ دیگــر فریِب پاکســتان 
ــر  ــی ب ــد و فشــارهای موجــود جهان را نخورن

ــد.  آن کشــور را حفــظ کننــ
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ــت  ــه دس ــد ب ــت هلمن ــین والی ــوالی خانش ــقوط ولس س
ــته  ــاه گذش ــار م ــه در چه ــزارش ک ــن گ ــر ای ــان و نش طالب
داده  از دســت  را  افغانســتان  پنج درصــد خــاک  دولــت 
ــتر از  ــان یبش ــرکات طالب ــه تح ــان از آن دارد ک ــت، نش اس
ــش در  ــن حــال حضــور داع ــده اســت. در همی ــته ش گذش
ــردم  ــت و م ــرای دول ــری را ب ــر دیگ ــور درد س ــرق کش ش
ــه  ــا چ ــی م ــای امنیت ــرده اســت. نهاده ــاد ک ــتان ایج افغانس
در برابــر داعــش و چــه طالــب در جنــگ انــد و هــردو بــه 
یــک پیمانــه، تهدیــد جــدی بــرای دولــت و مــردم افغانســتان 
انــد. امــا درحالــی کــه نظامیــان کشــور جنگ هــای شــدیدی 
را در شــرق کشــور در برابــر داعــش تجربــه و تبلیــغ کنــد، 
ســخن از جنــگ در برابــر طالبــان در ایــن روزهــا کمتــر بــه 
ــراز  ــا اب ــاع ب ــووالن وزارت دف ــه مس ــد.  اگرچ ــر میرس نش
ــارزه  ــی در مب ــای امنیت ــت آوردهای نیروه ــندی از دس ُخرس
ــات  ــش تلف ــد، داع ــار می گوین ــش در ننگره ــروه داع ــا گ ب
ــت  ــه دســت دول ــان ب ــزات آن ــادی داده و مراکــز و تجهی زی
افتــاده اســت؛ امــا بــه نظــر میرســد کــه ایــن گــره در جریــان 
جنــگ، در مناطــق دیگــر همیــن بخــش کشــور خودشــان را 
ــرای  ــر دوام داری ب ــد درد س ــازند و می توانن ــوت می س باق
ــا دو  ــون ب ــتان اکن ــت افغانس ــد. دول ــردم گردن ــت و م دول
مشــکل در مبــارزه بــا تروریســم رو بــه روســت: اول اینکــه 
ــان  ــر طالب ــش و فراموشــی خط ــر داع ــا درک خط ــت ب دول
ــون  ــدازد. همین اکن ــی می ان ــر عجی ــه درد س ــودش را ب خ
والیــت هلمنــد و برخــی والیت هــای دیگــر شــاهد جنــگ 
طاتلبــان بــا دولــت اســت؛ امــا فرماندهــان ناتــو و جنــراالن 
پاکســتانی در گفت وگــو بــا جنــراالن افغانســتان فقــط 
داعــش را تهدیــد حــدی فکــر کــرده انــد. بنابرایــن دولــت 
بایــد از همیــن اکنــون بایــک چشــم بــه هــر دو گــروه ببنــد. 
ــق  ــی و تطبی ــال ویران ــروه در افغانســتان دنب ــردو گ ــرا ه زی
ــع رســمی  ــد. اگرچــه مناب ــاک دیگــران ان برنامه هــای خطرن
ــه  ــای پاکســتانی ب ــر جنرال ه ــه در ســفر اخی ــد ک ــی ان مدع
افغانســتان و دیــدار بــا جنــراالن افغانســتان، روی مبــارزه بــا 
داعــش تاکیــد شــده اســت امــا ایــن شــایعه نیــز بــاال گرفتــه 
اســت کــه پاکســتانی ها در ایــن دیــدار گفتــه انــد کــه بایــد 
از حمــات بیشــتر بــر طالبــان خــود داری شــود تــا پاکســتان 
بتوانــد بــا ایــن امتیــاز بــه طالبــان، آنــان را بــه میــز گفت وگو 
بکشــاند. اگــر  تاش هــای ایــن جنــراالن پاکســتانی متقاعــد 
کــردن جنرال هــای افغانســتان بــرای دســت کشــیدن از 
جنــگ در برابــر طالبــان باشــد، بــدون شــک دولــت و نظــام 
ــرا  ــرد؛ زی ــرار می گی ــتان ق ــی پاکس ــرو نه ــار ام ــا در اختی م
ــزم  ــا تروری ــارزه ب ــر مب ــتان در ام ــورۀ پاکس ــه مش ــل ب عم
کشــور را بــه قهــر مشــکات می بــرد. مــا سال هاســت 
ــتیم و  ــتان هس ــوره های پاکس ــه ها و مش ــی دسیس ــه قربان ک
ایــن مشــوره ها و راهنمایــی هــا دقیقــا ســبب عمیــق شــدن 
مشــکات مــا شــده اســت. همیــن اکنــون برخــی از افســران 
ــه  ــد کــه ب مــا در پاکســتان مشــغول آموزش هــای نظامــی ان

ســود کشــور نیســت.
مشــکل دوم ایــن اســت کــه مــا در مبــارزه بــا تروریــزم یــک 
نــگاه روشــن نداریــم. در حالــی کــه تنهــا تریــن راه مبــارزه 
بــا تروریــم ایــن اســت کــه اراده یــی بــرای آن وجــود داشــته 
ــد دارای  ــزم بای ــر تروری ــگ در براب ــت در جن ــد و دول باش
ــش  ــه در آن داع ــد ک ــری باش ــی موث ــرد عملیات ــک راهب ی
ــود.  ــیم نش ــردم تقس ــت و م ــع دول ــر مناف ــب در براب و طال
ــرد  ــک راهب ــاد ی ــر بنی ــزم ب ــا تروری ــگ ب ــه جن ــی ک تازمان
ــن  ــگ ناممک ــن جن ــروی در ای ــد، پی ــق و آرادی نباش دقی
اســت. امــا متاســفانه تاکنــون مبــارزه بــا تروریســم در 
ــه  ــرد خارجــی مواج ــت راهب ــدم موفقی ــم باع ــتان ه افغانس
ــی  ــج م ــی رن ــرد داخل ــود راهب ــدم وج ــم از ع ــت و ه اس
بــرد. بنابریــن دولــت افغانســتان بایــد چنیــن راهبــردی را در 
همیــن فرصــت تدویــن کنــد. اکنــون کــه نیروهــای خارجــی 
در بخش هــای حمایــت هوایــی، برنامه ریــزی، مشــوره  دهــی 
و گزارش هــای اســتخباراتی بــا دولــت افغانســتان همــکاری 
می کننــد، فرصــت خاصــی بــرای مبــارزه بــا تروریــزم اســت 

ــه کار گرفتــه شــود. ــه درســت ب ــه گون کــه بایــد ب
.

دو مشکل دولت افغانستان 
در مبارزه با تروریسم

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1831    یک   شنبه       10 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   25شوال المکرم  y 1437   31 جو ال ی   2016

ســـناتوران امریکایـــی نیـــز چندی قبـــل در یک اقدام بی ســـابقه، پاكســــتان را حامی تروریســـم و دشـــمِن امریکا 
خواندنـــد و خواســـتار قطع هرگونـــه همکاری مالِی كشورشـــان با اســـالم آباد شـــدند.

دولـــت افغانســـتان نیز بارهـــا اعالم كرده اســـت كه اگر پاكســــتان بـــه تعهداِت خـــود در نشســـت های چهارجانبه 
صادقانـــه عمـــل نکند، هماننـــد كوریای شـــمالی در انـــزوای جهانی قـــرار خواهد گرفت.
آگاهان امور سیاســـی افغانســـتان و پاكســـتان نیز همواره اســـالم آباد را به عدم صداقت با دولِت افغانســـتان متهم 
كـــرده و گفتـــه اند كه فـــرود و فـــراز در موقف گیری های این كشـــور برای امتیازگیری بیشـــتر اســـت، نه صداقت 
عمل.  در 
عملکردهـــای  بـــه  توجـــه  بـــا  آنـــان 
موفقیت آمیـــِز اخیِر نیروهـــای امنیتِی 
می گویند،  طالبـــان  برابـــر  در  كشـــور 
به خاطر  مـــوارد  برخـــی  در  پاكســـتان 
این كه فشـــار جنگ را بر گـــروه طالبان 
كمتـــر كند نیـــز بـــه چنین اظهـــاراِت 
غیرعملی یـــی متوســــل می شـــود
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نظری پریانی
دومین بـار بـود کـه وارد چیـن می شـدم. در واپسین سـفر 
کـه از تاریـخ 17 جـوالی آغاز شـد و به تاریـِخ 25 جوالی 
و  خبرنـگاران  از  نُه نفـره  گروهـی  یافـت.  پایـان   2016
مسـووالن رسـانه های افغانسـتان از طـرف رادیـو بین المللی 
چیـن دعـوت بـه دیـدار از ایـن کشـور شـده بودنـد. چین 
کشـوری متکثـر و متنوع، بـا مناظر طبیعِی فوق العاده اسـت. 
مردمانـی شـریف و مهربـان دارد کـه عـادات  و خوی هـای 

کهـِن شـرقی هنـوز در رفتارشـان جاری اسـت. 
از  بیشـتر  حاضـر  حـال  در  چیـن  آمارهـا،  بنیـاد  بـر 
1.397.850.305 نفـر جمعیـت دارد که نزدیـک به جمعیِت 
ُکِل مسـلمانان جهـان اسـت.  یـک میلیـارد و 570 نفـری 
زنده گـی  نیـز  چیـن  در  مسـلمان  میلیـون  چهـل  حـدود 
می کننـد، یعنـی بیـش از ُکل نفـوِس افغانسـتان. در پکـن 
مسـجد جامـع برای مسـلمانان هم وجـود دارد. رسـم الخط 
فارسـی و واژه گان فارسـی دری در مناطـق غربـِی چیـن و 
در میـاِن مردمـاِن بومـی کاربـرد دارد. دیـن اصلـی چیـن، 
و  کنفوسـیوس، حکیـم  آییـن  از  پیـروی  اسـت.  بودیسـم 
فیلسـوِف بـزرگ چیـن باسـتان، تأثیـری عمیـق در مذهـب 
و اخـاِق چینی هـا در طـول تاریـخ به جای گذاشـته اسـت. 
پـس از اسـام، مسـحیت نیـز طرف دارانـی در ایـن کشـور 
دارد. مذاهـب مختلـِف دیگـری هـم وجـود دارند کـه رقم 
دقیـِق آن هـا مشـخص نیسـت. البتـه گفتـه می شـود بخـِش 
بزرگـی از جمعیـت چیـن، بـه هیـچ دینـی اعتقـاد ندارنـد.

دیدار از مکان های تاریخی 
چیـن سرشـار از عجایِب تاریخی و افسـانه یی اسـت. پیکن 
یـا بیجنـگ، مکان هـای دیدنِی زیـادی دارد، اما ما توانسـتیم 
فقـط همیـن دو مـکان بسـیار مهـِم تاریخـی و باسـتانی را 
ببینیـم؛ شـهر ممنوعـه و دیـوار چین. سـفرمان به شـهر »یی 
او« پایتخـت اقتصـادِی چیـن هـم خالـی از جذابیـت نبود ـ 
اگرچـه باران هـای پی هـِم پیکـن، سـفر بـه دیـوار تاریخـی 
چیـن را بـه تعویـق افکنـد و بـه آخریـن روزِ بودن مـان در 
ایـن شـهر موکـول کـرد. دیـدار دیـوار تاریخی چیـن، برای 
مـا هیجان برانگیـز بـود؛ زیـرا یکـی از بزرگ تریـن عجایِب 
هفتگانـۀ جهـان را می دیدیـم. ایـن دیـوار طـی قرن هـا و 
نزدیـک به سـه هزار سـال قبل سـاخته شـده اسـت تـا چین 
دیـوار  ارتفـاع  بـدارد.  امـان  در  بادیه نشـینان  حملـۀ  از  را 
نزدیـک بـه صـد متـر )94 متـر( و پهنـای  آن دو متر اسـت 
و 7444 کیلومتـر امتـداد دارد و یـک نیروی وسـیِع انسـانی 
در آن بـه کار گرفتـه شـده و نمـادی از کار و زحمِت فراواِن 
نسـل ها می باشـد. حـاال متأسـفانه از دیوار چیـن بخش های 
وسـیِع آن از بیـن رفتـه اسـت. روزانـه هـزاران نفـر از ایـن 
دیـوار دیـدن می کننـد و یکـی از سـوژه های مهِم توریسـتی 
و درآمـدزا بـرای کشـور چیـن به حسـاب می آیـد. سـفر ما 
بـه ایـن دیـوار تاریخی، با سـوار شـدن بـر تلی کابیـن آغاز 
شـد. سـفر بـا این وسـیله بـرای مـن یک تجربـۀ تـازه بود. 

زمرد پنجشیر در شهر ممنوعه 
بخـِش مهـِم دیگـری کـه در این سـفر توجـه مـا را به خود 
جلـب کـرد، شـهری قدیمی به نـامِ شـهر ممنوعه بـود. این 
شـهر از معمـاری عالِی چیـن و جهان حکایـت می کند. این 
شـهر قدمـِت زیـادی نـدارد و فقـط شـش صد سـال را در 
بـر می گیـرد. بـر بنیـاد سـخناِن معرفی کننـدۀ این شـهر، کارِ 
ایـن شـهر طـی پانـزده سـال تکمیل شـده اسـت. قصرها و 
کلیِت شـهِر امپراتور یا شـهر ممنوعـه، در دوراِن فرمانروایِی 
چندیـن امپراتـور سـاخته شـده یـا گسـترش یافتـه اسـت. 

بیسـت وچهار امپراتـور از فرازِ شـهر ممنوعه بـر چین فرمان 
رانده  انـد. در شـهر ممنوعـه رودخانـه یـی بـه نـامِ شـفا نیز 
وجـود دارد. کشـتارگاه امپراتـور هم در یکـی از صحن های 
همیـن شـهر اسـت کـه در نخسـت از همیـن بخـش دیدن 
کردیـم و ایـن آغـاز شـهِر ممنوعـه بـوده اسـت. »در سـال 
1924 بازدیـد از ایـن مجموعـه بـه عنـوان کاخ مـوزه برای 
عمـوم آزاد گردیـد و ممنوعـه بـودِن آن پایـان پذیرفـت.« 
از  ممنوعـه،  شـهر  زیبـای  و  ظریـف  سـاختمان های  در 
سـنگ های قیمتـی مثـل زمـرد و الجـورد نیز اسـتفاده شـده 
از  ایـن قصرهـا و حصارهـا را  و همـۀ سـنگ های زمـردِ 
اتـاق  افغانسـتان بدان جـا بـرده و بـه کار بسـته اند. 9999 
در همـۀ قصرهـای ایـن شـهر وجـود دارد. در کاروانسـرای 
ایـن شـهر، دوهـزار زِن امپراتـور زنده گـی می کرده انـد. باغ 

امپراتـور نیـز شـامل همین شـهر می باشـد. 
»شـهر ممنوعـه کامـًا مطابـِق نظـام تشـریفاتِی سلسـله های 
فیودالـی و اصـوِل طبقاتی سـاخته شـده  اسـت. طـرح کلی، 
وسـعت، شـیوۀ معمـاری، رنـگ و تزیینـات، همـه نمایانگِر 

امتیـاز خانـدان سـلطنتی و سلسـله مراتب اشـرافی اسـت«. 
چین رو به آینده

کشـور چین برای بسـیاری ها بـا تعاریفی از تمدن و شـکوهِ 
و  سـفرها  بیشـتر  و  شناساسـت  افسـانه یی اش  ـ  تاریخـی 
سـیاحت ها بـه ایـن سـرزمین نیـز از همین منظـر و به هدِف 
آن  فرهنگـِی  و  باسـتانی  عجایـِب  و  زیبایی هـا  تماشـای 
صـورت می گیـرد. امـا مـن در ایـن سـفر، بیشـتر در صـددِ 

شـناخِت چیـن رو بـه آینـده بودم. 
در سـال های پسـین، چیـن در کنار تمـدن و تاریخ فرهنگی، 
تاریخـی و اسـطوره یی اش، جذابیتی مـدرن و امروزین یافته 
اسـت. چین قـدرت برتِر اقتصـادِی منطقـه و دومین قدرت 
اقتصـادِی جهـان بعـد از امریـکا بـه حسـاب می آیـد. چیِن 

اژدهـای هوشـمندی شـبیه  بـه  بـه برداشـت مـن،  امـروز 
اسـت کـه آذوقـۀ صدهـا سـال بعـِد خـود را نیـز در اکناِف 
بـه مـددِ  امـروز  جهـان جسـت وجو می کنـد. ذهـِن بشـِر 
دانـش و آگاهـی ِ فـراوان، جهـش یافتـه اسـت. ایـن جهش 
ذهنـی، رخدادهـا و رفتارهـای آینـدۀ قدرت هـا را به خوبـی 
مشـخص می کنـد و پیش بینی هـا را آسـان می سـازد. چیـن 
از منظـر رفتارشناسـی، به خوبـی قابـل مطالعـه اسـت. ایـن 
کشـور در فراینـد سـاده امـا پُرشـتاِب اقتصـادی، بـه سـوی 
توسـعۀ سیاسـِت خارجـی روان اسـت و نیز امـروزه تاش 
دارد کـه در هیـأت قـدرِت اول در معـادالت جهـان عرِض 

کند.  انـدام 
چیـِن امـروز، اژدهایی دهان بازکـرده به آب وخاِک دنیاسـت 
و تـاش دارد کـه نیـِم جهـان را در بطـِن خـود فـرو ببرد و 
نیـز دنیـای تازه یـی را بـر روی آب بنـا کنـد. ایـن ظرفیـت 
در قـدرت و توانایـِی چیـن دیـده می شـود و بسـیار دیـر 
نخواهـد بـود کـه به آن دسـت  یابد. همسـایه گی افغانسـتان 
بـا چنیـن قـدرِت در حاِل ظهـوری، آدمـی را به یـک آیندۀ 
متفـاوت در منطقـه متوجـه می سـازد. رفتار چین در سـطح 
سیاسـت خارجـی اش کـه متأثـر از براینـد اقتصـادِی ایـن 
کشـور اسـت، نشـان می دهـد ایـن کشـور درحالی کـه در 
تـاش تبدیل شـدن بـه اقتصـادِ برتر دنیاسـت، در فکـِر راه 
یافتـن بـر فـرِق قدرت های جهـان در آینـدۀ نه چنـدان دور 
نیـز اسـت. هرچنـد مطالعاتـی در مـورد احتمـال فروپاشـی 
اقتصـاد ایـن کشـور در سـطح جهان صـورت گرفته اسـت، 
امـا ایـن اژدهای هزارسـر بسـیار بعید اسـت که از پـا بیفتد. 
بـه بـاور مـن، رابطه میان چیـن و امریکا به عنـوان دو رقیِب 
اسـتراتژیک، رابطه یـی یـخ زده نیسـت. ایـن رابطـه، درحاِل 
گـرم شـدن اسـت و چین سیاسـِت خارجـی اش را طی یک 
دهـۀ گذشـته در برابـِر امریکا تغییـر داده؛ چنان که سیاسـت 
اقتصـادِ بـازار آزاد در برابـر سیاسـت اقتصاد سوسیالیسـتی، 
نـگاه چیـن کمونیسـت را متحـول سـاخته اسـت. چیـن از 
جملـه کشـورهای معـدود در جهـان اسـت که به سیاسـِت 
گذرنامـۀ بـاز رو آورده و ایـن سیاسـت نـه بر بنیـاد نگاه به 
کشـورها، کـه بـر بنیـاد سـود و منفعـِت اقتصـادی اسـت و 
همـۀ هم وغـِم جهـان بـا همیـن ارزش در نـگاه چین محک 
زده می شـود. رابطـۀ چیـن بـا امریـکا؛ قدرتـی کـه حامـی 
افغانسـتان اسـت، نشـان می دهـد که چیـن و امریـکا نکاِت 
اختافـِی زیـادی باهـم ندارند و چیـن به سـاده گی می تواند 
منافـع اقتصـادِی بیشـتری از افغانسـتان نسـبت بـه امریـکا 

 . ببرد
و  حرکت هـا  کشـور  دو  هـر  کـه  نیسـت  شـکی  البتـه 
کنش هـای همدیگـر را زیـر نظـر دارنـد، امـا حـاال بـه دو 
رفیقـی می ماننـد کـه تـازه از دوراِن دشـمنی کنـار رفته انـد 
و از تقابـل بـه تعامـل رسـیده اند. چیـن سال هاسـت کـه از 
انـزوای غـرب بیـرون شـده و سیاسـت خارجِی این کشـور 
در منطقـه نیـز دچـار تحولـی بسـیار شـگرف شـده اسـت. 
پـس  و  اخیـر  در سـال های  نخسـتین بار  بـرای  چینایی هـا 
از تحولـی کـه در دولـت و حـزب کمونیسـِت چیـن رونما 
شـد، نـگاه امنیتـی ـ سیاسـی هم بـه منطقـه و همسـایه گان 

پیـدا کرده انـد. مداخله در امور امنیتی ـ سیاسـی افغانسـتان، 
بنیـاد منافـع  دغدغه هـای چیـن جدیـد را کـه بازهـم بـر 
اقتصـادی اسـت، نشـان می دهـد امـا این بـار نـگاه سیاسـِی 
بیشـتر  بـه عنـوان یـک قـدرت منطقه یـی،  محـِض چیـن 
عـرض انـدام می کنـد. البتـه دردسـِر چیـن در ایـن منطقـه 
به غیـر از هندوسـتان، پاکسـتانی اسـت کـه بـه عنـوان رفیق 
اسـتراتژیِک ایـن کشـور مطـرح می باشـد. بـه باور مـن، در 
حـال حاضـر تاش هایـی به هـدف تجزیـۀ چیـن در حـال 
شـکل گیری اسـت کـه فقـط یـک بخـش مهـِم آن از طریق 
پاکسـتان اعمـال شـدنی و  امکان پذیر اسـت، امـا چینایی ها 
تـا هنـوز ایـن خطـر را بـه شـکل جـدی درک نکرده انـد. 
در مقابـل، چیـن در تـاش گسـترش و تقویـِت قـدرت در 

روابـط بین المللـی اسـت. سـرمایه گذاری های ایـن کشـور 
روی اقتصـاد منطقـه و اقتصـاد قارۀ افریقا، نشـان از آن دارد 
کـه این کشـور به همیـن زودی ها امـا به تدریـج بخش هایی 
یافتـن  از آب وخـاِک جهـان را تصاحـب می کنـد. دسـت 
چیـن بـه قـارۀ افریقـا با اتـکا بـه رابطـۀ سـنتی، وارد رابطۀ 
شـدیداً اقتصـادی شـده و توجـه این کشـور به این قـاره را 
بـا چشـم انداز هژمونـِی سیاسـی ـ اقتصـادی و حتا انسـانی 
برقـراری  در  چیـن  اعان ناشـدۀ  تیـوری  می دهـد.  نشـان 
رابطـه بـا ایـن قـاره، عمیق تـر از آن اسـت که تصور  شـود. 
ایـن  بـه  چیـن،  برنامه ریـز  و  تیزهـوش  سیاسـت مداراِن 
قـاره در یـک فراینـد موثـر و درازمـدت چشـم دوخته انـد 
و سال هاسـت کـه سـرمایه های کانـی را در زمیـِن افریقـا 
نشـانده اند و از ایـن رهگـذر، بارهـا کمک هـای باعوض و 
یـا هـم وام هـای درازمـدِت ملیارددالـری نیز بـه دولت های 
دیگـر، چیـن  عبـارت  بـه  پیش کـش کرده انـد.  قـاره  ایـن 
استراتژیسـت ترین سـرمایه گذارِ جهـان در ایـن قاره اسـت. 
هرچنـد اروپایی هـا و امریکایی هـا از سیاسـت های چین در 
افریقـا نگران انـد، امـا نتوانسـته اند مانعـی در تأمیـن روابـط 

ایـن کشـور بـا قـارۀ سـیاه ایجـاد کنند. 
چیـن دلچسـپِی فراتـر از حـِد تصـور به معـادِن افریقـا دارد 
و برخـی حـوادِث طبیعـی و تاریخـی نیـز در ایـن راسـتا 
ایـن کشـور را یـاری رسـانده اسـت. اسـتقال کشـورهاي 
افریقایـي و برخـی اشـتراکاِت ایدیولوژیـک میـان چیـن و 
قـارۀ سـیاه ایـن زمینـه را مسـاعد کـرد کـه افریقـا چیـن را 
به ویـژه در  ـ و  بعدهـا  انـزوای غـرب نجـات دهـد و  از 
پایـان جنـگ سـرد ـ بـا اتخـاذ سیاسـِت بـازِ اقتصـادي و 
تعدیـل سیاسـت هاي ایدیولوژیـک توسـط سیاسـت مداراِن 
چینـی، ایـن زمینـه مسـاعد شـد کـه قـارۀ افریقـا به میـداِن 
بازی هـای اقتصـادي، سیاسـي و فرهنگِي چین تبدیل شـود 
و موفقیت هـای چشـم گیری در ایـن عرصـه کمایـی شـود. 
چنان کـه اکنـون یـک رابطـۀ اسـتراتژیک میـان کشـورهای 
قـارۀ افریقـا و چیـن جریـان دارد و هـر روز نیز ایـن تعامل 
در حاِل شـاخ وبرگ گشـودن اسـت. فهِم من این اسـت که 
افریقـا در روابـط بین المللـی چیـن، بـه یـک ابزارِفوق العاده 
بـدل شـده و ایـن ابـزار در سـال های پسـین، این کشـور را 
وارد مراحـِل تـازه و موثرتِر نقش آفرینـِی منطقه یی و جهانی 
کرده اسـت. بـا توجه بـه فعالیت هـای چشـمگیِر اقتصادی، 
تجـاری و سیاسـِی چیـن در افریقـا و حضـور شـهرونداِن 
چینـی در ایـن قـاره، زمینـۀ ازدواج اتبـاِع افریقایـی  و چینی  
مسـاعد شـده و ایـن ازدواج هـا مـدام در حـاِل افزایش انـد. 
بـه نظـر می رسـد کـه نـگاه افریقایی هـا بـه ایـن ازدواج ها، 
عمدتـًا در حـوزۀ عواطـِف عادِی انسـانی و ندرتـًا اقتصادی 
می چرخـد؛ امـا نـگاه چینی هـا بـه ایـن موضـوع، نگاهـی 
اسـتراتژیک و درازمـدت می باشـد. بـه بـاور مـن، حضـور 
چینی هـا در افریقـا و شـیوع ایـن ازدواج هـا در درازمـدت 
می توانـد ماهیـت انسـانی، فرهنگـی و سیاسـِی قـارۀ افریقا 

کند. متحـول  را 
دریـای  روی  چیـن  سـرمایه گذارِی  دیگـر،  جانـب  از 
جنوبـی اش، بخـِش دیگـری از برنامـۀ اسـتراتژیِک توسـعۀ 

در  می شـود.  کشـور محسـوب  ایـن  انسـانِی  و  اقتصـادی 
شـب و روزهـای سـفِر مـا بـه چیـن بـود کـه نزاعـی بیـن 
و  جنوبـی  دریـای  از  اسـتفاده  سـِر  بـر  فیلیپیـن  و  چیـن 
ساخت وسـازهایی کـه در آن صـورت می گیرد، رونما شـد. 
چینی هـا نمی خواهنـد بـر سـِر ایـن مسـأله با هیچ کشـوری 
سیاسـت های  ملـل طـرف دارِ  سـازمان  امـا  شـوند  درگیـر 
چیـن در دریـای جنوبـِی آن نیسـت و امریـکا نیـز مخالـِف 
سرسـخِت آن اسـت. امـا چین بـا توجه اهمیت ایـن منطقه، 

تـاش دارد بال هایـش را بـه آن سـمت بگسـتراند. 
بـا ایـن اوصـاف، می تـوان حکـم کـرد کـه چیـن وارد یک 
تعامـِل کامـًا جدید با جهـاِن پیرامون و دورادورِ خود شـده 

است. 

3 www.mandegardaily.com2016   31 جو ال ی   y 1437  25شوال المکرم   y    1395       یک   شنبه       10 ا  سد /      مرد ا  د    y 1831     شما  رة y        سا  ل    هشتم گزارش

ســــفر 
به سرزمیِن اژدهای هوشمند

ACKU



سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1831    یک   شنبه       10 ا  سد /      مرد ا  د       y    1395   25شوال المکرم  y 1437   31 جو ال ی   42016 www.mandegardaily.com

بخش نخســت

ت
اس

یر 
پذ

ی نا
بین

ش 
 پی

وز
هن

ت 
بیع

ط

                         محمدرضا نوروزیبخش دوم و پایانی
ما انسان ها فعالیت های متعددی را در طول تاریخ انجام داده ایم و همواره امیدمان 
این بوده که این فعالیت ها بتواند سطح تسلط ما را در دنیا بر طبیعت افزایش دهد. 
علوم گوناگون زاییدۀ همین تفکر است و ما با مسلح شدن به این ابزارها تصمیم 
داشته ایم که خودمان را از شر بایای طبیعی هم چون سیل و آتش سوزی های 
ناخواسته و حتا آتش فشان نجات دهیم؛ اما اکنون در آستانۀ هزارۀ سوم عاوه 
این پدیده های ناخوشایند را از خودمان دور نگه داریم،  نتوانسته ایم  این که  بر 
به بسیاری از آن پدیده ها نزدیک تر هم شده ایم و نکتۀ دردآورتر این که ما حتا 
آن گونه  طبیعت  چرا  شده؟  چه  کنیم.  پیش بینی  را  فوق  پدیده های  نتوانسته ایم 
که ما فکر می کنیم، رفتار نمی کند؟ چرا طبیعت آن سان که ما می پنداریم، قابل 

پیش بینی نبوده؟ 
شبکۀ دانایی؛ این همان چیزی است که ما برای دانستن و درک دنیا نیاز داریم. 
را  دارد  قرار  ما  پیراموِن  که  دنیایی  کنیم.  بررسی  ریزتر  کمی  را  مسأله  بیایید 
هم چون یک شبکۀ شطرنجی تصور کنید. این شبکه، دانایی ما را در رسیدن به 
توصیفات دقیق از دنیا کمک می کند. بیایید یکی از معروف ترین پدیده هایی که 
همۀ ما عاقه مند به پیش بینی آن هستیم، در نظر بگیریم؛ »آب و هوا«. پیش بینی 
آب و هوا از آن موضوعاتی است که از دیرباز انجام می شده. از روش های ساده یی 
که فقط به ابرها و دیدِن آن ها وابسته بوده تا امروزه که ماهواره های متعددی برای 
این منظور به کمک آمده اند. به هر روی، شناخت آب و هوا همواره )به خصوص 

پس از آغاز عصر کشاورزی( برای انسان ها مهم بوده است. 
اما این جا هم رد پای دردسر وجود دارد. زمانی که هیچ یک از ما انتظارش را 
نداریم، گوشه یی از دنیا باران می بارد، آن چنان که کشوری را به زانو درمی آورد 
پای  از  را  بازهم کشوری  که  آن چنان  نمی بارد...  نمی بارد...  یا  پاکستان(  )مانند 

درمی آورد )مانند روسیه(. 
ببینیم برای پیش بینی یک پدیده  حاال این وسط شبکۀ دانایی کجا نقش دارد؟ 
به همان شبکۀ شطرنجی  بیایید  نیاز داریم؟  به چه دانایی یی  )مثا آب و هوا( 
دنیای مان بازگردیم. برای این که بتوانیم پیش بینی مان را به سرانجام برسانیم، باید 

اطاعات مان را دربارۀ هر یک از خانه های این صفحۀ شطرنجی کامل کنیم. 
در  زمین  باد، شکل سطح  و جهت  رطوبت، سرعت  سلول ها،  این  دمای  مثًا 
می دانید  است.  نیاز  مورد  ما  برای  و...  از سلول ها  یک  هر 
فردی  به  منحصر  ویژه گی  چه  شطرنجی شده  دنیای  این 
داشته است؟ ویژه گی این خانه های شطرنجی این است که 
کناری هم  از خانه های  و  اثر می گذارند  همه گی روی هم 
تأثیر می گیرند. مثًا دمای یکی از این سلول ها که افزایش 
می یابد، سلول های کناری اش هم دچار افزایش دما می شود. 
مشکل  اما  نمی آید.  نظر  به  پیچیده  چندان  کار  اینجای  تا 
از  یک  هر  تأثیر  میزان  بخواهیم  که  می شود  آغاز  جایی  از 
سلول ها را بر سلول های کناری اش بدانیم. مثًا وقتی تاش 
می کنیم که بدانیم یک درجه افزایش دمای یک سلول، چه 
میزان افزایش دما را در سلول کناری ایجاد می کند، آن گاه 
دیگر فقط دما نیست که باید کنترل شود. برای این کار حتا 
شکل سطح زمین و نوع پوشش منطقه را هم باید در نظر 

گرفت و البته این جاست که مشکل آغاز می شود. 
کناری،  سلول های  بر  سلول  هر  اثرات  میزان  شناسایی  در 
مشکل  این  ولی  گیرد.  قرار  نظر  مورد  عوامْل  همۀ  بایستی 
است. چون ما همۀ داده های مربوط به یک سلول را نداریم. 

                     میالد پورعیسا
انسان فقط موجودی نرم و نیازمند به عشق 
می شود  حمله  او  به  وقتی  تنها  که  نیست 
در  زیاد  سهمی  بلکه  کند،  دفاع  خود  از 
جزِو  باید  نیز  پرخاش گری  به  گرایش 
در  رود.  شمار  به  او  غریزِی  استعدادهای 
انسان  برای  همنوع  فروید،  نظر  به  نتیجه 
کسی است که او را وسوسه می کند تا نیاز 
از نیروی  با او ارضا کند،  پرخاش گری را 
کارش بی دستمزد سوءاستفاده کند، دارایی 
را تحقیر  او  به تملک خود درآورد،  را  او 
شکنجه  را  او  و  شود  رنجش  باعث  کند، 
از  توضیحات  این  با  فروید  بکشد.  و  کند 
وجود غریزۀ مرگ که پرخاش گری نیز از 
برمی دارد  پرده  است،  آن  اصلی  جلوه های 
که البته با عنصر تندی در نظریۀ افاطون تا 

حدی همخوان است.
افاطون  توصیۀ  مورد  روش  فروید   
به  را  بیگانه گان  با  سگ وار  رفتار  بر  مبنی 
عنوان راهکاری مناسب برای ارضای میل 
پرخاش گری آن ها ارزیابی می کند هنگامی 
نسبتًا  جمع  یک  »مزیت  می گوید:  که 
به  نسبت  دشمنی  با  که  فرهنگی،  کوچک 
کسانی که خارج از این جمع هستند، امکان 
بروز این غریزه را می دهد، نباید دست کم 
گرفته شود. ما ارضای سهل ونسبتًا بی خطر 
مشاهده  آن  در  را  پرخاش گری  به  میل 
می کنیم که اتحاد اعضای جمع را آسان تر 

می کند.«
و  زنده گی  غرایز  »درهم آمیخته گی«  فروید 
مرگ را دارای ماهیتی »تعدیل کننده« می داند 
و تأکید می کند: این درهم آمیخته گی است 
شرایطی  تحت  یا  تعدیل  را  هدف  که 
مثال  برای  می سازد.  ممکن  را  آن  به  نیل 
غریزۀ  از  منبعث  مسلمًا  که  خود  از  دفاع 
زنده گی است ولی دقیقًا همین غریزه اگر 
بخواهد به منظور خود دست یابد، نیازمند 
غریزۀ  هم چنین  می باشد.  پرخاش گری 
معشوق  وصال  برای  شکلی  هر  به  عشق، 

نیازمند »غریزۀ تصاحب« است.
 بنابراین فروید خشونت و خشم، تصاحب 
انسان ها  میان  جنگ  البته  و  ویران گری  و 
و  نوع دوستی  و  مرگ،  غریزۀ  از  ناشی  را 
و  از غریزۀ عشق می داند  ناشی  را  محبت 
باستان،  عهد  از  خود  استاد  مانند  درست 
مانند  اموری  به  پرداختن  افاطون،  یعنی 
همکاری  و  تعاون  البته  و  هنر،  و  ورزش 
میان انسان ها را زمینه ساز پاالیش و تخلیۀ 

این دو میل باطنی آدمی ارزیابی می کند.
فروید خشونت بر »دیگری« را برای رهایی 

اما  »تباهی« خویشتن محترم می شمارد،  از 
افاطون »بی باکی« در برابر دشمن خارجی 

را. 

قضیۀ خودآگاهی و ناخودآگاهی
»بعضی از امیال و مشتهیات غیرضروری به 
نظر من با قوانین مخالفت دارد. این امیال 
می شود.  یافت  انسانی  هر  در  شهوات  و 
امیالی  از  دسته  آن  مخصوصًا  من  مقصود 
است که هنگام به خواب رفتن قوۀ عاقله 
بیدار  بر شهوات  نیروی مسلط و حاکم  و 
می شود. همچو حیوان وحشی طبیعت که 
از غذا و شراب سیراب شده است، از جای 
برمی خیزد و عریان راه می افتد. در این جا 
و  می گذارد  کنار  را  آزرم  و  شرم  هرگونه 
محارم  به  میل  اگرچه  جنایتی،  هیچ  از  و 
در  نمی شود.  روگردان  باشد،  پدرکشی  یا 
هریک از ما، حتا در اشخاص نیک، طبیعتی 
هنگام  که  است  نهفته  درنده  و  وحشی 

خواب بیدار می شود«.
از  پس  خواننده گان  از  برخی  نیست  بعید 
این  باشند  باال، گمان کرده  مطالعۀ مطالب 
آثار فروید استخراج شده  از میان  عبارات 
است. زیرا در این متن هم از وجود میل به 
پدرکشی در میان پسران پرده برداشته شده 
امیال  این  از همه مهم تر، جایگاه  است، و 
انسان  ناخودآگاه«  »ضمیر  در  را  شرم آور 

می داند.
از  همه  این ها  شگفتی  نهایِت  در  اما   
قرن  بیست وچهار  در  افاطون  کشفیاِت 
و  »الهام  می گوید:  خود  او  است.  پیش 
»باخودی«  و  »آگاهی«  در  حقیقی  شهود 
نیست، بلکه هنگامی است که قوای ذهنی 
اثر مرض و  به خواب رفته است و یا در 
جنون دربند افتاده است«. گواه افاطون بر 
از  خارج  فضایی  در  حقیقی  شهود  وجود 
آن  گویای  به روشنی  خودی  با  و  آگاهی 
در  »ناخودآگاهی«  وجود  از  او  که  است 
نام،  همین  به  درست  نه  اگر  انسان  روان 
اما دقیقًا با همین مضمون، به خوبی آگاهی 
که  آن جاست  بیشتر  شگفتی  است.  داشته 
پایه گذار  فروید  مانند  درست  افاطون، 
به  افکار  این  هجوم  روان کاوی،  مکتب 
تشخیص  زمان خواب  در  را،  انسان  ذهن 
میزبانی  کرد  ادعا  بتوان  شاید  است.  داده 
یونان باستان، کشور اجدادی اواز اسطورۀ 
افاطون  که  است  شده  باعث  »ادیپوس«، 
باشد. تحلیِل  افراد تاریخ  از نخستین  یکی 
او مبنی بر وجود این امیال در همۀ انسان ها 
»حتا اشخاص نیک«، یقینًا سبب می شود که 

تیزبینی او را قابل ستایش بدانیم.
 عقدۀ ادیپ از جمله عقده هایی است که در 
به موجب  اهمیتی فراوان دارد.  روان کاوی 
هر  معشوق  نخستین  عقده،  این  طرح 
تا  جریان  این  و  می باشد  مادرش  کودکی، 
دوران بلوغ ادامه می یابد. اما هرگاه شخص 
در دوران معینی بتواند این عقده را در خود 
منکوب کرده و واپس زند، شکل متعارف 
را می پیماید. اما هرگاه موفق نشود، گرفتار 

اختاالت عصبی بعدی می گردد.
روان کاوی  بنیاد  و  پایه  نیز  ناخودآگاهی   
است. ناخودآگاه تمام غرایز بشر را در بر 
و  ارثی  عوامل  این  از  برخی  که  می گیرد 
برخی دیگر بر اساس تکامل دوران کودکی 
بیماری های  از  پاره یی  آمده اند.  به وجود 
روانی از دیدگاه فروید، ناشی از تاش میل 
سرکوب شده برای ورود به بخش خودآگاه 
اثبات  مهِم  منابع  از  یکی  است.  ذهن 
در  نهفته  معانی  ناخودآگاه،  ضمیر  وجود 
افاطون،  قول  به  که  همان جا  رویاهاست. 
و  می رود  کنار  به  آزرمی  و  شرم  هرگونه 
و  بیدار  حیوانی وحشی،  هم چون  شهوات 

از هیچ جنایتی روی گردان نمی شود.
به نظر فروید، ناخودآگاه نه تنها در خواب 
رفتارهای  اعظِم  قسمت  در  بلکه  رویا،  و 
انسان هنگام بیداری، نقش هدایت کننده را 
ایفا می کند. از دیگرسو از آن جا که تمامی 
از  انسان  ناخودآگاه  در  موجود  نیروهای 
غریزی،  ویژه گی های  دارای  فروید،  نظر 
نتیجه  غیرمنطقی و احساسی است، فروید 
می گیرد: »چون فرایندهای روانی در اصل 
تنها  آگاهانه  فرآیندهای  و  است  ناآگاهانه 
محدود  آدمی  روان  از  کوچکی  بخش  به 
بر  مطلق  حاکِم  انسان،  پس  می شوند، 
در  و  نیست  خویش  درونی  محرک های 

اصل، موجودی غیرمنطقی است.«
افاطون،  که  همین جاست  درست  و   
و  جنگ جو  حسود،  موجوداتی  را  مردمان 
می پرسد:  و  می کند  معرفی  شهوت پرست 
باشیم  داشته  اطمینان  می توانیم  چه گونه 
که آنان به نحو احسن با هم رفتارخواهند 
کرد؟ و خود پاسخ می گوید باید پولیس و 
نیروی نظامی همه جا حاضر باشد که این 
خشن، پرخرج و تحریک آمیز است. پس از 
نیروی فوق طبیعی یاری می جوید: مذهب. 
نیروی  دو  ازآن  یکی  نومیدانه  فروید  و 
آسمانی یعنی عشق را به یاری می طلبد تا 
بکوشد در مبارزه با ضد خود، پیروز شود.

خـوانش تطبیقـِی 
دیدگاه های افالطون و فروید در باِب انسان، زنده گی و جامعه
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                   عبـدالحفیظ منصـور
                                بخش دوم

محمـد در تعریـِف انسـان و ارتقای جایـگاهِ او گامی را 
برداشـته اسـت که فراتـر از آن در تصـور نمی گنجد. در 
پیام هـای محمـد، انسـان »خلیفه«ی خـدا معرفی گردید؛ 
خلیفه یـی کـه خداونـد از روِح خـود در آن دمیـده و 
بـه بهتریـن صـورت او را خلـق کـرده و تـاج »کرمنـا« 
را بـر سـِر او نهـاده اسـت. بـه انسـان تـواِن بهره برداری 
از مخلوقـات را عطـا کـرده و قـدرت تسـخیِر مـاه و 
خورشـید را بـه او سـپرده اسـت. در تعلیمـات محمـد، 
انسـان هرگـز خـدا نیسـت، نیمـۀ خـدا هـم نیسـت و 
ثلـِث خـدا هـم نیسـت، ولـی بریـده و تجریـد شـده از 
او  بـه  پـروردگار هـم نمی باشـد. خـدا از رگ گـردن 
نزدیک تـر اسـت و هرچـه بنده از او بخواهد، بی واسـطه 
می شـنود و چـه بسـا که پـروردگار از انسـان می خواهد 
از او طلـب کنـد تـا خواسـته اش را اجابـت بـدارد. در 
پیـام، نیـازی به »رهبـان«، »احبـار«، »پاپ« و امثـاِل آن ها 
نمی باشـد.  انسـان  و  خـدا  میـاِن  میانجی گـری  بـرای 
فریاد و اسـتغاثۀ انسـان را خدای سـجان بی کم وکاسـت 
درمی یابـد. در دسـتورهای محمد، حیـات فرصتی برای 
عبـادِت پـروردگار از طریـق ذکـر، یـاری رسـانیدن بـه 
همنوعـان، آبادانـی زمیـن و تأمیـن مناسـباِت مملـو از 
مهـر و محبت بـا دیگران می باشـد. هر مسـلمان مکلف 
اسـت کـه بـا امکانـاِت مـادی و معنـوِی خـود در ایـن 

راسـتا دسـت به کار شـود. 
در مسـیحیت به خاطـِر گنـاه اولیه یـی که به وسـیلۀ آدم و 
حـوا انجـام یافتـه، همه گان خـود را مقصر می شـمارند. 
بـه باور مسـیحیان، حضرت عیسـی برای کفـارۀ آن گناه 
بـه صلیـب کشـیده شـد. در اسـام، گنـاه هـر کسـی به 
دوِشِ خـودش می باشـد و هیـچ کـس به خاطـر جـرمِ 
دیگـری مجـازات نمی گـردد. از دیـد بودیسـم، جهـان 
ماالمـال از رنج و درد اسـت و کمال یـک بودایی در آن 
می باشـد کـه خود را از ایـن رنج برهانـد. در هر یک از 
مکاتـب عصـر حاضـر، انسـان به نوعـی گرفتـار و فاقد 
اراده و اختیـار می باشـد، بـه گونـۀ مثال در مارکسیسـم، 
نظـام اقتصادی بر سرنوشـت انسـان حکمرانـی می کند، 
و نـزد فرویـد، قوۀ جنسـی اسـت که زمـام امورِ انسـان 
غریـزۀ  راسـل،  برترانـد  بـاور  بـه  دارد.  به دسـت  را 
و  می دهـد  شـکل  را  انسـان  زنده گـی  قدرت طلبـی، 
همین گونـه در نـزد میشـل فوکـو و همفکرانـش، ایـن 
»گفتمـان« اسـت کـه همـه چیـز انسـان را می سـازد و 
انسـان چیـزی زیادتـر از ابـزار در دسـت گفتمان هـای 
ُخـرد و بـزرگ نمی باشـد. در مقابـل در پیـام محمـد، 
انسـان در زنده گـی از آزادی و اختیـارِ کامـل برخوردار 
می باشـد، ارادۀ خداونـد بـه ارادۀ وی بسـته گی دارد، او 
بـرای تشـخیِص صـواب از خطـا بـه قـوۀ عقـل مجهـز 
می باشـد و مأموریـِت عمـران و آبادانـِی جهـان به عهدۀ 

او سـپرده شـده است. 
وقتـی از انسـانی بـودِن پیـام محمـد سـخن مـی رود، 
سـخن از سرشـت و چگونه گـِی خلقـِت انسـان فراتـر 
و  خـاور  در  خانواده هایـی  کهـن،  عصـر  در  مـی رود. 
باختر، خود را از نسـل خدایان می شـمردند و با اسـتناد 
بـه آن، جایگاهـی خدایـی بـرای خـود می تراشـیدند و 
بـدان وسـیله فرمان روایـی خـود را بر سـایرین مسـجل 
در هندوییسـم، طبقـاِت چهارگانـه وجـود  می کردنـد. 
دارد. وظایـِف هـر یـک از آن طبقـات در دنیا بر اسـاس 
مایـۀ آفرینـِش آن طبقـه مشـخص می گـردد. بـه بـاور 
بـرای مصلحـِت جهانیـان  توانـای مطلـق  هندوییسـم، 
»براهمـه« را از دهـان، »شـترا« را از بازوهـا، »ویـش« را 
از ران هـا و »شـودر« را از پاهـای خـود آفرید و وظایف 
و تکالیفـی را بـرای ایشـان تعییـن کـرد، تا امـور جهان 
بچرخـد: وظیفـۀ براهمه آمـوزش »ودا« )کتـاب مقدس( 
بـا تقدیـم نـذورات به خدایـان و جمـع آوری و کنترول 
صدقـات بـود. وظیفـۀ شـترا، پاسـداری از هموطنـان، 
پرداخـت صدقـه، نـذر کـردن، یادگیـری ودا و صـرف ِ 
نظر از شـهوت جنسـی بـود. »ویـش« بایـد حیوانات را 
نگـه داری کند و در پرورش آن ها بکوشـد و کشـاورزی 
و تجـارت نیـز کنـد. شـودر هم جـز خدمـت کارِی این 

سـه طبقـه وظیفـۀ دیگری نداشـتند. 
ایـن قانـون بـه طبقـۀ براهمـه، حقوقـی بخشـیده بـود 
کـه آن هـا را در زمـرۀ خدایـان قـرار مـی داد و هرچـه 
می خواسـتند، انجـام می دادنـد و زمـام دار را صاحیـِت 
آن نبـود کـه مانـِع آن هـا گـردد. امـا طبقۀ کارگـر مطابق 
قانـون، از حیوانـات پسـت تر و از سـگان  ایـن  نـص 
خوارتـر بودنـد. اگـر کارگـری تـاش می کـرد کـه در 
کنـار یک نفـر روحانی بنشـیند، پادشـاه موظـف بود او 
را احضـار و نشـیمنگاه وی را داغ کنـد و از ملـک تبعید 
بـدارد. اگـر ادعـا می کـرد کـه روحانـی را وی آمـوزش 
داده اسـت، روغن جوشـان در حلق وی ریخته می شـد. 
همچنیـن در چنیـن آیینـی، خون بهای سـگ و مردی از 
طبقـۀ کارگـر با هـم برابـر بـود. وضعیت زنـان رقت بار 

و آن چـه کـه در هندویسـم بـر آن ها تحمیـل می گردید، 
بسـی وحشـتناک بود. 

محمـد در چنیـن اوضاعـی پا به عرصۀ وجود گذاشـت. 
امـا او مایـۀ اصلـِی همـۀ انسـان ها را بـدون تبعیـض از 
خـاک دانسـت و جایـی بـرای بهتـری و کمتـرِی ذاتـی 
در میـان ابنـای بشـر در میان نگذاشـت. بـر تبعیض های 
نـژادی، قومـی، زبانی و جنسـیتی یک سـره خـط بطان 
کشـید و همـه را یک سـان بـا لفـظ »ایهـا النـاس« مورد 

خطـاب قـرار داد. به سـخن اقبـال الهوری:

امتیــازات نســب را پــاک سوخت  
آتِش او این خس و خاشاک سوخت  

محمـد دیـن، جان، مال و آبـروِی همه را محترم شـمرد 
و حقـوق بنیـادِی انسـان را بنـا نهـاد. در پیـام محمـد، 
قتل یک انسـان به مثابۀ قتل تمام بشـریت انگاشـته شـد 
و خون بهـای نفـس ـ بـدون تبعیـض دینـی و جنسـی 
و قومـی ـ نفـس خوانـده شـد. محمـد آشـکارا اعـان 
کـرد کـه هیچ جبـر و اکراهـی در دین و عقیده نیسـت. 
حریـم معابـد ادیـاِن دیگـر را محتـرم دانسـت. دسـتور 
خوش رفتـاری با زیردسـتان و همدردی با همسـایه گان، 
احتـرام بـه بزرگان و شـفقت با کـودکان به وسـیلۀ او به 
جهانیـان داده شـد، محمـد به پیرواِن خویـش ندا در داد 
کـه از نیازمنـدان فـارغ از تعلقـات دینـی و قومی شـان 
دسـتگیری کننـد و بـه بـرادرِ خـود آن را بخواهند که به 
خـود می خواهنـد. بنابرایـن، بی جهت نیسـت کـه موالنا 

جامـی در حـِق محمـد گوید: 
  

نسخۀ کونین را دیبـــاچــه اوست
هر دو عالم بنده گان و خواجه اوست

سه: جامع بودن
جامـع بـودِن پیـام محمـد در سـه سـطح قابـل بررسـي 

 : ست ا
1( در سطح فرد 

2( در سطح جامعه
3( در سطح دنیا و آخرت.

و  نطـق  به خاطـر  عده یـی  نـگاه  در  انسـان  فـردِ 
گوینده گـي اش مهـم افتـاده اسـت؛ امـا از دید شـماري 
دیگـر، اراده و اختیـارِ انسـان ارجمندتـر آمده اسـت، از 
ایـن رو نـزد فیلسـوفان لیبـرال، آزادي انسـان در رأِس 
عقل گرایـان،  اسـت.  گرفتـه  قـرار  دیگـر  ارزش هـاي 
پهلوهـاي  از سـایر  واالتـر  و  مقدم تـر  را  آدمـي  عقـل 
و  اشـراقي  فیلسـوفان  شـمرده اند.  انسـان  زنده گـي 
عارفـان به شـهود یا نیروي درونِي انسـان توجه شـان را 
معطـوف داشـته و از آن رهگذر به انسـان نگریسـته اند. 
اندیشـمنداني هـم هسـتند که یکـي از غرایز انسـاني را 
برجسـته دانسـته و کلیـۀ فعالیت هاي آدمـي را بر محور 
آن بـه تحلیـل گرفته انـد، ماننـد غریزۀ حب مـال و جاه، 

غریـزۀ  شـهرت طلبي،  غریـزۀ  شهوت پرسـتي،  غریـزۀ 
زیبایی پسـندي و نظایـر آن هـا. طرف داران برتـرِي غرایز 
انسـاني، نقـش عقـل را در حِد یـک کارمند چشم بسـته 
در اختیـار عقـل کاهـش داده انـد که جز خدمـت کردن 
بـه غرایز، کار دیگري ندارد. در سـدۀ نوزدهم، اگوسـت 
کنـِت فرانسـوي مکتـب جدیـدي را بنـا نهـاد و نـامِ آن 
اثبات گرایـي  پارسـي  در  کـه  گذاشـت  پوزیتویسـم  را 
یـا فلسـفۀ تحصلـي خوانـده می شـود. در ایـن مکتـب، 
مباحـث به دو دسـتۀ علمـي و غیرعلمي تقسـیم گردید. 
مباحـث علمـي بـه مسـایلي گفته شـده کـه آزمون پذیر 
باشـند و آن چـه مـورد آزمایش و تجربه قـرار نمي گیرد، 
ارزِش مطالعـه و  نـام گرفـت کـه  مباحـِث غیرعلمـي 
بررسـي را ندارنـد. بنابرایـن در ایـن مکتـب، حـواس 
پنج گانـه مرتبـِت بلنـدي نسـبت بـه سـایر ظرفیت هـاي 
انسـاني پیـدا کرد. بـر پایـۀ برداشـت هاي افراطي تري از 
ایـن مکتـب، هسـتي بـه موجـودات قابِل حـس محدود 
گردیـد، علـوم طبیعـي در مقـامِ نخسـت قـرار گرفت و 

قواعـد علـوم طبیعـی بـر علـوم انسـانی تحمیل شـد. 
جامعیـِت پیـام محمـد در ایـن اسـت کـه در آن انسـان 
»عالـم کبیـر« خوانـده شـده اسـت؛ بدیـن معنـي کـه 
تمـامِ  پیچیده گي هـاي  به تنهایـي  انسـاني  فـرد  هـر 
جهـان را دارا مي باشـد و فـرو کاسـتِن ابـزار شـناخِت 
انسـان در حـد یـک غریـزه، عقـل، شـهود یـا حـواس، 
نادیـده گرفتـِن کمـال انسـاني و چشم پوشـي از پهنـاي 
انسـانیت مي باشـد. محمـد آمـد و بـه همـۀ اسـتعدادها 
و توانایي هـاي انسـان، ارزش و اعتبـار قایـل گردیـد و 
هیچ کـدام را بـه نفـِع دیگري نادیـده نگرفـت. همۀ این 
اسـتعدادها در کنـار هـم، انسـان را سـاخته اند و بـراي 
سـامان دهي یـک حیـاِت نیکو، همـکاری مشـترِک آن ها 
مي توانـد کارسـاز باشـد. تجـارِب بشـري ثابـت کـرده 
اسـت کـه یک سـونگري و کـم بهـا دادن بـه یـک نیرو، 

زنده گـي انسـان را بـه بیراهـه مي کشـاند. 
تمـام ادیـان از بي موازنه گـي متأثرنـد؛ یـا بـه فـرد تأکید 
کـرده و یـا جانـب اجتمـاع را گرفته انـد. به گونـۀ مثال: 
در مسـیحیت چیـزي بـه نـامِ اداره و سیاسـت وجـود 
ندارد؛ دسـاتیر سـایر ادیان شـرقي همچون هندوییسـم، 
بودیسـم و آییـن کنفوسـیوس نیز بـه تنظیم امـور فردي 
خاصـه شـده اسـت. امـا محمـد هـم در نقش رسـول 
کـه وظیفـه اش رسـاندن پیـام الهـی بـه مردم بـود، عمل 
کـرد و هـم رهبـری سیاسـی و اداری مـردم را بـه دوش 
کشـید، میان دین و سیاسـت پیوندی ناگسسـتنی برقرار 
کـرد، رابطـۀ فرد و جامعـه را متوازن گردانیـد و در کنار 
عبـادات شـخصي، مسـوولیت هاي اجتماعـي را متوجـه 
مسـلمانان سـاخت، کـه ایـن پیونـد در کلیـۀ مناسـک 
اسـامي اعـم از نمـاز، روزه، زکات و حـج موج مي زند 
و از همین جـا اسـت کـه بـا بانـگ رسـا مي گویـم: پیام 

محمـد، جامع تریـن پیام هاسـت!  
در نمـاز، هـم عبـادت فردی و هـم راز و نیـازِ نمازگزار 

بـا اهلل وجـود دارد، و هـم اگـر بـا جماعـت ادا شـود، 
افـزون  و  می گیـرد  صـورت  دیگـران  از  احوال گیـری 
بـر آن، باعـث پاکیزه گـی ظاهـر هـم می شـود. اگرچـه 
مقصـد نهایـی نماز جلـب رضایت خداوند اسـت، ولی 
در پهلـوی آن گـرد آمـدن در مسـجد، نمازگـزاران را از 
اوضـاع منطقـه نیـز باخبر می سـازد. به همین منـوال، در 
ادای زکات و رفتـن بـه زیـارت بیـت اهلل نیـز پهلوهـای 
عـزت  علـی  کـرد.  مشـاهده  می تـوان  را  چندگانه یـی 
بیگوویـج رییس جمهور پیشـین بوسـنی هرزگوین، چند 
پهلـو بـودن و جامـع بـودن تعلیمـات اسـامی را بیـان 
مـی دارد. او در نمازهـای پنج گانـه، گونه یـی از تمریـن 
و ورزش بدنـی را هـم می بینـد و انجـام آن را بـرای 
صحـت مفید می شـمارد. با اسـتناد به روایـات تاریخی، 
صفـوف منظـم نمـاز افـزون بـر اثـرات روانـی آن، نظم 
می دهـد.  بازتـاب  را  مسـلمانان  میـان  در  دسـپلین  و 
بیگوویـچ بـا مراجعـه بـه تاریـخ می گویـد: آن گاه وضو 
بـرای ادای نمـاز واجب گردید که بشـر در کثافت غرق 
بـود و بیمـاری بـر همه جا سـلطۀ خود را گسـترده بود، 
از در و دیـوارِ معابـد سـایِر ادیـان بـوی گنـد و تعفـن 
می باریـد. بـرای نخسـتین بار در جامعـۀ بشـری در کنار 
مسـاجد مسـلمانان، به منظـور پاکی و طهـارت، آبریزها 
سـاخته شـد و آهسته آهسـته سـایر اقوام به تقلیـد از آن 

پرداختند.
صاح الدیـن سـلجوقي وقتي بـه این پیونـد برمي خورد، 
یـا  مي گویـد:  و  مي کنـد  پیـش  عجـز  سـر  بازهـم 
رسـول اهلل! مـن نمي توانـم در عباداتي که تـو فرموده اي، 
میـان حصـۀ فـردي، پهلـوي اجتماعـي و جنبـۀ الهـي 
آن تمیـز قایـل شـوم، از بـس کـه بـا هـم هسـتند. ایـن 
مسـأله در سـطح بزرگ تـري هـم قابـل بررسـي اسـت 
و آن نسـبت میـان دنیـا و آخـرت اسـت. یـک محقق به 
سـهولت درمي یابـد که در میـان ادیـان و مکاتب فکري 
و فلسـفي، تنهـا اسـام اسـت کـه میـان دنیـا و عقبـا 
سـازگاري آورده اسـت؛ پیروزي دنیـا را مقدمۀ پیروزي 
در آخـرت به حسـاب مي آورد، توانایي جسـمي و مالي 
را بـه سـتایش مي گیـرد، پاکـي و نظافـِت بیرونـي را در 
ردیـف پاکـي درون قـرارداده و از آن تمجیـد مـي دارد، 
و چـه بسـا کـه اداي پاره یـی از احـکام اسـامي ماننـد 

زکات و حـج را بـه توانایـي مالـي وابسـته مي سـازد.
یـا رحمـۀ للعالمیـن! تـو جامع خیـر و زیبایي هسـتي و 
سـعادِت ایـن سـرا و آن سـرا در بغـل مبارِک توسـت و 
جـز تـو لغزیـدن به پـاي مادیت و افتـادن بـه دام هوا و 
هـوس اسـت. هـر کـه تـو را دارد، چـه نـدارد و هر که 
تـو را نـدارد. چـه دارد؟ بیـدل چه نیکو سـروده اسـت:

سینه به مهرش گمار، از کف خالي چه غم؟
گوهر و زر نیست کم، در بغل اســت آفتاب

محمدمقـام
ACKU
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                       هارون مجیدی
از  ُخرسندی  ابراز  با  افغانستان  دفاع  وزارت  در  مسووالن 
دست آوردهای نیروهای امنیتی برای مبارزه با گروه داعش 
در ننگرهای می گویند، گروه داعش تلفات زیادی داده و 

مراکز و تجهیزات آنان به دست دولت افتاده است.
به گفتۀ مسووالن وزارت دفاع، داعش در افغانستان در حال 

نابودی است.
در عین حال، شورای امنیت ملی کشور در یک جلسۀ ویژه، 
بی پیشنه  ننگرهار  در والیت  داعش  گروه  برابر  در  مبارزه 

خوانده است.
تا  شده  داده  دستور  امنیتی  نیروهای  به  جلسه  این  در 
والیت  در  داعش  سنگرهای  برابر  در  را  عملیات های شان 

ننگرهار شدت بیشتری بخشند. 
دفتر  نشانی  از  نسبت  همین  به  که  خبرنامه یی  در 
آمده  شده  فرستاده  ماندگار  روزنامۀ  به  ریاست جمهوری 
بر تعهد  تأکید  امنیت ملی یک بار دیگر ضمن  که شورای 
حکومت افغانستان در راستای تشدید حمله ها بر سنگرهای 
داعش و نابودی این گروه، هدایات همه جانبه را در زمینۀ 

جلوگیری از اقدامات تروریستی داعش صادر کرده است.
با  گفت وگو  در  دفاع  وزارت  سخنگوی  وزیری،  دولت 
ننگرهار  ولسوالی  هفت  در  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ 
)شینوار، کوت، اچین، نازییان، هسکه مینه، سپین غر و ده 
باال(، عملیات نیروهای امنیتی جریان دارد و داعش تلفات 

زیادی دیده اند.
آقای وزیری می گوید که این عملیات تا تصفیۀ کامل داعش 

در ننگرهار ادامه خواهد داشت.
گروه داعش در کنار ننگرهار در والیات کنر، فراه، نورستان، 
هلمند، ارزگان و زابل پیش از این تحرکات زیادی داشته اند 
سرکوب  افغانستان،  دفاع  وزارت  سخنگوی  گفتۀ  به  که 

شده اند.
آقای وزیری هم چنان گفت: »مورال دشمن ضعیف است، 
دشمن در حال شکست است. هرجایی که بخواهیم عملیات 
می توانیم،  رفته  بخواهیم  که  هرجایی  و  می توانیم  کرده 

هرجایی که بخواهیم دشمن را سرکوب کرده می توانیم.«
و  شاهد  اجمل،  جنگل باغ،  شفیع اهلل،  حیدر،  امارتی،  سعد 
گل زمان از سران داعش و ده ها داعشی دیگر طی عملیات 

نیروهای امنیتی کشته شده اند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هم چنان می گوید که در 
میان اعضای داعش در افغانستان شهروندان آسیای میانه و 
از اقوام آن طرف خط دیورند مانند اورکزی حضور دارند و 
تا هنوز شمار دقیق جنگ جویان داعش در افغانستان معلوم 

نیست، اما این گروه در افغانستان در حال نابودی است.
آقای وزیری با اشاره به کمک های نیروهای حمایت قاطع 
نیروهای  که  می گوید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  همراه 

برنامه ریزی،  هوایی،  حمایت  بخش های  در  خارجی 
مشوره دهی و گزارش های استخباراتی با ما کمک می کنند.

در عین حال، مسووالن در وزارت امور داخله نیز گفته اند 
گروه  جنگ جویان  برابر  در  امنیتی  نیروهای  پیشرفت  که 
داعش در والیت ننگرهار طی دو هفتۀ اخیر سریع بوده و 
این نیروهای توانسته اند برخی از مراکز مهم این تروریستان 

را تسخیر و تخریب کنند. 
مراکز عدلی و  ننگرهار  داعشیان در والیت  آنان،  به گفتۀ 
آموزشی ایجاد کرده بودند و اما این مراکز در ولسوالی های 

کوت و اچین تخریب و از بین برده شده است. 
افغانستان  در  حضورش  زمان  از  داعش  نام  زیر  گروهی 
مسوولیت چندین حملۀ مرگ بار را به دوش گرفته و در 
آخرین مورد، مسوولیت حمله به جنبش روشنایی که در 
آن بیش از هشتاد تن کشته شدند را نیز این گروه به دوش 

گرفته است.
چند هفته پیش رییس جمهور محمداشرفغنی در سفری به 
والیت لغمان به نیروهای امنیتی دستور داد تا این گروه را 

نابود کنند.

                                

احمد ولی مسعود
از روزی که عکس العمل آمر صاحب شهید را در مورد به 
چه  پرسید  این که  شنیدم،  مشرف  جنرال  رسیدن  قدرت 
به  جنرالی  گفتم،  است؟  کرده  کودتا  پاکستان  در  کسی 
مقابل  در  دشمن ترین ها  از  جنرال  این  گفت،  مشرف،  نام 
افغانستان می باشد، همواره شاهد دشمنی های روشن وی 
می باشیم. با رسیدن به ریاست جمهوری پاکستان، تشدید 
نظامی گری و مداخات بی سابقۀ مشرف در افغانستان را با 

خون و پوست همۀ مان تجربه کردیم.
و  کنفرانس ها  مصاحبه ها،  از  این که  تا 
و  خصوصی  محافل  در  گفت وگوهایش 
مشرف  جنرال  دشمنانۀ  موقف  و  عمومی 
برضد افغانستان و در برابر نیروهای مقاومت 
این،  و  شدیم  آگاه  همه  صاحب،  آمر  و 
نیات درونی  از  را  شناخت دقیق آمرصاحب 

مشرف ثابت ساخت.
پس از شهادت آمرصاحب و در مسیر تاش 
برای حقیقت یابی، هیأت پولیس بین المللی 
تحقیق  ابتدای  در   Scotland Yard انگلستان 
برایم  لندن  در  آمرصاحب  شهادت  پروندۀ 
مسعود  فرمانده  قتل  پروندۀ  که  داد  توضیح 
آنقدر بزرگ، حجیم، گسترده و عمیق است 

که به خودی خود و به همان پیمانه، بزرگی این مرد را ثابت 
می  سازد. رییس هیأت گفت که در جریان تحقیق یکسالۀ 
ما، پاکستان از جمله سه کشوری است که قطعاً حاضر به 

همکاری نیست...
مقاومت  معروف  فرماندهان  از  خالد  محمد  گدا  قومندان 
در  طالبان  پیروزی  وعدۀ  شنیدن  از  آمرصاحب  می گوید: 
توسط  برج سنبلۀ همان سال  در  مقاومت  نیروهای  مقابل 
جنرال مشرف تعجب کرده بود. آمرصاحب می گفت: من 

که آن چنان قوتی در دشمن در میدان جنگ نمی بینم، این 
جنرال از چه چیزی اطمینان دارد که چنین می گوید؟ گدا 
آمر  می گوید:  بود،  جنگ  جبهۀ  فرماندۀ  که  خالد  محمد 
مواضع  تمامی  دیگر  یکبار  که  داد  هدایت  برایم  صاحب 
دشمن را ترصد کنم تا مطمین شویم، اگر نیروهای تازه نفس 
دشمن جابجا شده باشد. وقتی تمامی بررسی ها را کردیم، 
وجود  مقاومت  مقابل  در  دشمن  آن چنانی  قوت  اصًا 
نداشت که مشرف از آن اطمینان پیروزی داده بود و آمر 
کنجکاو  داشت،  که  هیمشه گی  دقت  با وجود  را  صاحب 

گردانیده بود.
آما آنچه را آمرصاحب مانند همیش از یاد برده بود، از بین 
جنرال  که  بود  مکار  دشمن  توسط  فیزیکی خودش  بردن 

مشرف از آن وعدۀ پیروزی می داد.
برای ماقات  پاکستانی  دیپلمات های  کابل، هرازگاهی  در 
می دادند،  نشان  دوستی  آماده گی  و  می زدند  سری  من 
مورد  در  شما  همکاری  اول،  قدم  در  می گفتم  برای شان 
اساسی  بسیار  ما  مردم  برای  ملی  قهرمان  شهادت  پروندۀ 
است. در جریان دیدارها، یکی از دیپلمات های عالی رتبۀ 
پاکستانی که صادقانه می خواست درب دوستی را باز نماید، 
شبکه هایی که  همان  مسعود،  آقای  گفت:  برایم  نهایت  در 
)بینظیر  را  ما  رهبر  است،  قتل رسانیده  به  را  قهرمان شما 
بوتو( نیز کشته است. دیپلمات مذکور برایم اطمینان داد که 
روز محاکمۀ جنرال مشرف خواهد رسید و شما خواهید 

دید.
چند روز قبل از طریق اخبار اطاع یافتم که جنرال مشرف 
بوتو،  بینظیر  قتل  به جرم خیانت ملی و دست داشتن در 

اموالش مصادره شده و محاکمه می شود.
با واضح شدن خبر محاکمۀ جنرال مشرف در پروندۀ قتل 
بینظیر بوتو، وقت آن ست که دولت افغانستان نیز پروندۀ 
میان  نیز در  پای جنرال مشرف  را که  قهرمان ملی کشور 
روی  الزم  اقدامات  و  نماید  باز  است 
دست گیرد و هیأتی را در همکاری هیأت 
شهادت  پروندۀ  تا  نماید  اعام  بین المللی 
قهرمان ملی که ابعاد گستردۀ بیرونی دارد 

به بررسی گرفته شود.
افغانستان  دولت  به  دیگر  باری  اکنون، 
این  روشن شدن  با  که  می نمائیم  تاکید 
برهۀ  حساس ترین  از  بخشی  حقیقت، 
تاریخ کشور نیز روشن می شود و این حق 
خاطر  به  تا  است  دولت  تکلیف  و  مردم 
افغانستان، به خاطر نسل جوان و آینده گان 
ما  مردم  دشمن  و  دوست  سرزمین،  این 
تلۀ  در  کشور  دیگر  بار  تا  گردد  شناسائی 

تاریخ سقوط نکند.

منابع طالبان اعام کردند که هیأتی از این گروه اوایل 
ماه جاری میادی به چین سفر کرده و در خصوص 

شرایط افغانستان بحث  و گفت وگو کرده بود.
عباس  رهبری  به  هیأت  این  رویترز،  گزارش  به 
در  قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  رییس  استانکزی، 

تاریخ 18 تا 22 جوالی به دعوت مقام های چین به 
پکن سفر کرد.

این مقام طالبان که خواست نامش فاش نشود، گفت: 
ما شرایط خوبی با کشورهای جهان داریم و چین یکی 

از آن ها است.

اشغالگری توسط  از  را  ما مقام های چین  افزود:  وی 
مردم  علیه  آنها  وحشی گری  و  مهاجم  نیروهای 
افغانستان مطلع کردیم. ما از رهبری چین خواستیم به 
ما کمک کند که این مسایل را در نشست های جهانی 

مطرح کنیم و از نیروهای اشغالگر رهایی یابیم.
سایر مقام های طالبان که خواستند نامشان فاش نشود،  

نیز این سفر را تایید کرده اند.
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او  اعتصابونــو  مظاهــرو،  د  وزارت  عدلیــې  افغانســتان  د 

اجتاعاتــو د قانــون مــن لــه رســنیو رسه رشیــک کــړ.

د دغــه وزارت مســوولین وایــي، لــه دې کار څخــه یــې هــدف 

پــه یــادو برخــو کــې لــه شــته قوانینــو او مکلفیتونــو څخــه د 

خلکــو خــرول دي.

وروســته لــه دې چــې د اســد پــه دوهمــه د جنبــش روشــنایې 

پــر مظاهــرې خونــړی بریــد و شــو، د عدلیــې وزارت د 

ــه  ــات ل ــو جزی ــو د قوانین ــو او اعتصابون ــرو، اجتاعات مظاه

ــړل. ــک ک ــنیو رسه رشی رس

د دغــه قانــون پــه یــوه برخــه کــې راغــي، کــه چېرتــه 

تشــخیص يش چــې د مظاهــرو، اعتصابونــو او یــا د راغونډیــو 

ــیمه  ــه ده او س ــدي ن ــې خون ــه مخ ــو ل ــي دالیل ــیمه د امنیت س

ــې  ــران ی ــي او م ــره کوونک ــو مظاه ــودل يش، ن ــد پرېښ بای

ــر  ــیمه ژر ت ــم س ــر رسه س ــه ام ــو ل ــې د پولیس ــه دي چ مکلف

ژره پریــږدي.

ــو رسه رسه  ــرره خرداری ــو او مک ــه مخکینی ــوي، ل ــون زیات قان

ــا د  ــولو ډډه او ی ــه پرېښ ــیمې ل ــان د س ــه کس ــه دغ ــه چېرت ک

نــورو مخــه ونیــي، نــو تــر عــديل تعقیــب النــدي بــه و نیــول 

يش.

د عدلیــې وزارت ویانــد امــان ریاضــت کــه څــه هــم دا و نــه 

ویــل چــې دا مــن د اســد د دوهمــې مظاهــرې پــه تــړاو خپــور 

شــوی خــو زیاتــه یــې کــړه چــې د دې کار څخــه یــې هــدف 

دا دی تــر څــو لــه دې وروســته هــر ډول مظاهــرې بایــد شــته 

قوانینــو تــه پــه کتــو تنظیــم يش.

هغه زیاته کړه:

»دا قانــون زمــوږ رسه مرســته کــوي تــر څــو د مظاهــرو، غونډو 

او اعتصابونــو پــه جوړیــدو کــې قانــوين بهیــر پــه پــام کــې و 

نیســو او قانــوين چلنــد وکــړو او لــه دولتــه هــم غوښــتلی شــو 

چــې د همــدې قانــون لــه مخــې قانــوين چلنــد ولــري.«

ــه ۱۳۸۱  ــون ل ــو قان ــرو او اعتصابون ــي د مظاه ــوړی وای نوم

ــذ و. ــه ناف کال څخ

دا پــه دايس حــال کــې ده چــې د اســد پــه دوهمــه پــه کابــل 

ــې  ــې چ ــه ک ــرې حمل ــر مظاه ــنایې پ ــش روش ــې د جنب ک

داعــش یــې مســوولیت پــه غــاړه واخیســت، لســګونه کســان 

ــوه. ــان ش ــدي ۳۰۰ ټپی ــه بان ــول او څ ووژل ش

افغــان حکومــت وایــي، د احتــايل حملــو پــه اړه یــې د دغــې 

مظاهــرې پالنونکــو تــه خــرداری ورکــړی و.

خــو د جنبــش روشــنایې غــړي بیــا امنیتــي ارګانونــه د خپلــې 

مظاهــرې د امنیــت پــه نــه ټینګښــت تورنــوي.

ــو رسه  ــه ازادی راډي ــي ل ــړی داود ناج ــګ غ ــه غورځن د دغ

ــې  ــه مخک ــنه ل ــه دايس اندېښ ــې ک ــل چ ــې و وی ــرو ک خ

ــه د  ــارو وزارت دوی ت ــو چ ــې د کورنی ــو ول ــوده و ن ــه موج ن

ــړ. ــواز ورک ــرو ج مظاه

هغه زیاته کړه:

»یــوه ورځ مخکــې امنیــه قومانــدان او د ګارنیزیــون قومانــدان 

لــه دوو نــورو کســانو رسه زمــوږ جلســې تــه راغلــل او ویــې 

ــاره  ــوږ لپ ــت زم ــي ټینګښ ــو الرو د امنیت ــر لس ــې پ ــل چ وی

ســتونزمن دی او مــوږ تــه یــو مســیر و ټاکــی، مــوږ یــو مســیر 

و ټاکــی کــوم ځــای چــې پولیســو ټاکلــی و.«

اوس چــې حکومــت د مظاهــرو، اعتصابونــو او غونــډو قانــون 

ــري، دا  ــه دې وخــت کــې څــه هــدف ل ــو څخــه پ ــه خپرول ل

روښــانه نــه ده.

عدلــې وزارت دا هــم و نــه ویــل چــې د یــاد قانــون د شــپږمې 

مــادې رسه ســم بــه د جنبــش روشــنایې مســوولین و پوښــتي 

او کــه نــه؟

ــارل  ــې د ګ ــت موندن ــه د حقیق ــه ت ــګ پېښ ــو د دهمزن خ

ــدي  ــد حمی ــوال فری ــوی څارن ــر او ل ــیون م ــوي کمېس ش

وایــي، هغــو مســوولینو رسه بــه قانــوين چلنــد ويش چــې پــه 

ــل يش. ــرم و بل ــې ګ ــه ک ــه پېښ دغ

وزارت دفاع:

داعِش افغانستان در حال نابودی است

عدلیې وزارت د مظاهرو 

اړوند قانون جزئیات له 

رسنیو رسه رشیک کړل

دست پرویز مشرف در ترور احمدشاه مسعود
حاال دولت مکلف است اقدام نماید

سفر مخفیانة رهبران طالبان به چین
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رییــس کمیســیون اروپــا ُهشــدار داد، توافــق اتحادیــۀ اروپــا بــا ترکیه 
بــر ســر مقابلــه بــا ورود مــوج پناهجویــان بــه ایــن اتحادیــه در خطــر 

ــی قرار دارد. فروپاش
ژان کلــود یونکــر، رییــس کمیســیون اروپــا گفــت: خطــر فروپاشــی 
توافــق بــا ترکیــه زیــاد اســت. تاکنــون ایــن توافــق موفقیــت 

شــکننده یی داشــته اســت.
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه پیــش از ایــن چندبــار 
اشــاره کــرده کــه می خواهــد ایــن توافــق را لغــو کنــد. یونکــر امــا 
دیــروز شــنبه گفــت: اگــر ایــن فروپاشــی اتفــاق بیفتــد، مــا می توانیــم 
انتظــار داشــته باشــیم کــه دوبــاره پناهجویــان و مهاجــران بــه ســمت 

اروپــا ســرازیر شــوند.
ــا  ــۀ اروپ ــان اتحادی ــارچ می ــاه م ــق م ــه تواف ــی  اســت ک ــن درحال ای
ــا  ــه اروپ ــود در کاهــش مــوج ورود مهاجــران ب ــه توانســته ب و ترکی
موفــق عمــل کنــد، امــا نگرانی هــا نســبت بــه فروپاشــی ایــن توافــق 
بعــد از کودتــای نافرجــام در ترکیــه افزایــش یافتــه اســت. در 
ــن  ــش و هم چنی ــس، ارت ــای پولی ــن از نیروه ــزاران ت همین حــال، ه
ــای  ــه در راســتای ســرکوب های بعــد از کودت ــی ترکی پرســنل قضای
ــز  ــه نی ــم ترکی ــای مه ــده و در وزارت خانه ه ــراج ش ــام اخ نافرج
صدهــا تــن شغل های شــان را از دســت داده انــد. هم چنیــن گــزارش 
ــات  ــی از مقام ــام گروه ــای نافرج ــد از کودت ــه روز بع ــه س ــد ک ش
ترکیــه کــه بــرای نظــارت بــر توافــق مقابلــه بــا مهاجــران در خــاک 
یونــان مســتقر بودنــد، بــه خانــه بازگشــته و هنــوز جایگزینــی بــرای 

آن هــا اعــزام نشــده اســت.

رییــس ســیا اعــام کــرد کــه دربــارۀ آینــده ســوریه بــه عنــوان یــک 
ــن نیســت. ــدان خوش بی کشــور متحــد چن

ــکا )ســیا(، در مجمــع  ــان، رییــس اطاعــات مرکــزی امری جــان برن
ــا ســوریه  ــم آی ــن نمی دان ــرادو، گفــت: م ــی ســاالنه اســپن، کل امنیت
ــته  ــود داش ــد وج ــور متح ــک کش ــوان ی ــه عن ــاره ب ــد دوب می توان

ــا خیــر. باشــد ی
بــه عقیــده ایــن مقــام امریکایــی، ســوریه در شــرایط فعلــی نمی توانــد 

از جنــگ داخلــی پنــج ســاله خاصــی یابد.
ــادر از ســوی یــک مقــام  ــی و ن ــان اعترافــی علن ــن اظهــارات برن ای
ــگ  ــد از جن ــه ســوریه ممکــن اســت بع ــی اســت ک ارشــد امریکای
ــجم  ــور منس ــک کش ــی ی ــی اش یعن ــت کنون ــه وضعی ــاله ب ــج س پن

ــد. ــی نمان باق
برنــان هم چنیــن از مداخلــه والدیمیــر پوتیــن ، رییس جمهــوری 
ــرد. ــاد ک ــوریه انتق ــام س ــت از نظ ــرای حمای ــوریه ب ــیه در س روس

ــی عظیمــی وارد ســوریه  ــروی نظام ــه همــراه نی ــن ب ــزود: پوتی او اف
ــه لحــاظ  ــا او ب ــع از فروپاشــی نظــام ســوریه شــود، ام ــا مان شــد ت

ــد. ــظ کن ــش را حف ــا منافع ــرد ت ــد ک ــی خواه ــی کارهای سیاس
ایــن مســوول امریکایــی ادامــه داد کــه ســوریه پیچیده تریــن پرونــده 
در مســیر حرفه یــی مــن بــود چــرا کــه عوامــل داخلــی و خارجــی 
بســیاری دربــارۀ آن دخیــل اســت و اهــداف بســیاری بــا هــم تداخــل 

دارنــد.
برنــان تصریــح کــرد کــه روســیه بایــد بفهمــد کــه نمی تــوان 
پیشــرفتی در حــل بحــران ســوریه ایجــاد کــرد مگــر بــا رفتــن بشــار 

اســد.
ــری  ــرد: اســد مشــروعیتش را از دســت داده و حــق رهب ــا ک او ادع
ملــت ســوریه را نــدارد و بــه مجــرد این کــه راهــی بــرای خــروج او 

از قــدرت بیابیــم، شــاهد پیشــرفت در ســوریه خواهیــم بــود.
ــری  ــان کناره گی ــکا خواه ــه امری ــرد ک ــد ک ــان در عین حــال تأکی برن
ــه دنبــال ایــن اســت  فــوری بشــار اســد از قــدرت نیســت، بلکــه ب
کــه ایــن مســأله بــه گونه یــی باشــد کــه ســازمان های دولتــی 
ســوریه به حــال خــود باقــی بماننــد تــا بتواننــد کشــور را بازســازی 

ــد. ــا کنن و احی

روح اهلل نیکپا، به منظور شرکت در رقابت های المپیک ریو 2016 کابل 
را به مقصد ریودوژانیرو ترک کرد.

ورزشکار  بخشی«  »توفیق  و  المپیک   2مدال  دارندۀ  نیکپا،  اهلل  روح 
جودوی افغانستان روانه مسابقات المپیک 2016 برزیل شدند.

مهم ترین رقابت ورزشی جهان 5 اگیست در پایتخت »برزیل« برگزار 
خواهد شد.

افغانستان نیز با 3 نماینده در 2 رشته قرار است در رقابت های المپیک 
ریو 2016 حضور داشته باشد.

3 ورزشکار افغانستانی که قرار است در مسابقات المپیک ریو 2016 
برزیل از تاریخ 5 اگیست حضور یابند، از ورزشکاران مطرح افغانستان 

در ورزش جودو و دو میدانی هستند.
توفیق بخشی، تنها نمایندۀ ورزش های رزمی افغانستان در ریو خواهد 
جدودوی  از  نماینده گی  به  است  قرار  کیلو   100 وزن  در  که  بود 

افغانستان در المپیک شرکت کند.
کیمیا یوسفی، موفق شد با ثبت زمان 14 ثانیه و 34 صدم ثانیه ضمن 
قهرمانی، به عنوان نمایندۀ افغانستان در المپیک 2016 ریو در برزیل 

معرفی شد.
عبدالوهاب  برزیل  المپیک  در  افغانستان  نماینده گان  از  دیگر  یکی 

ظاهری، قهرمان مسابقات دوی افغانستان است.
عبدالوهاب ظاهری در رشتۀ 100 و 200 متر مردان در این  مسابقات 

شرکت خواهد کرد.

است  ممکن  که  کرد  تأکید  رئال مادرید  سرمربی  زیدان،  زین الدین 
پنجره  این  در  تیمش  و  دهد  ُرخ  اتفاقی  هر  انتقاالت  و  نقل  پایان  تا 

فعالیت هایی داشته باشد.
بازیکنانش  جمع  به  را  موراتا  آلوارو  تنها  کار  این جای  به  تا  رئال 

بازگردانده و خرید دیگری نداشته است.
از سویی دیگر، گزارش شده که رئالی ها به شدت به دنبال جذب پوگبا 
هستند، ولی این بازیکن با منچستر به توافق رسیده و به نظر رئال در 

این مورد شکست خورده باشد.
در حالی که صحبت از جدایی ایسکو و خامس نیز مطرح است، زیدان 

مدعی شد که هر اتفاقی ممکن است در یک ماه پیش رو ُرخ دهد.
باید  ولی  داریم،  را  بازیکنان جهان  بهترین  ما  می کنم  »فکر  او گفت: 
است.  موضوع  همین  روی  تاش مان  فعًا  و  کنیم  ثابت  را  خودمان 
بازیکنانی هستند که  اتفاقی ممکن است ُرخ دهد.  تا 31 اگیست هر 
که  بازیکنانی  از  من  شوند.  برخی جذب  و  شوند  جدا  است  ممکن 
ما خیلی سخت تاش کردیم و  داریم، راضی هستم.  درحال حاضر 
این برای یک مربی خیلی مهم است، مهم ترین چیز است. باید با این 

تیم کار کنم.«

ُهشدار رییس کمیسون اروپا 
به ترکیه دربارۀ مهاجران

رییس سیا دربارۀ آیندۀ 
سوریه خوش بین نیست

قهرمان المپیکی افغانستان 
راهی برزیل شد

زیدان:
فکر می کنم ما بهترین 

بازیکنان جهان را داریم

حامد بخشی

ــه  ــی ک ــت، پول ــده اس ــکار ش ــش آش ــروز کم وبی ام
ــر  ــا زای ــاالنه از ملیون ه ــعودی س ــتان س ــور عربس کش
ــد . ــرف می کن ــا مص ــه کج ــی آورد ب ــت م ــج به دس ح
عربســتان در شــرایط حاضــر تمــام قــوت و قــدرت خــود را صرف آن 
کــرده اســت تــا دیــن را در خدمــت اهــداف سیاســی و ایدئولوژیــک 
خــود در آورد. نــه تنهــا عربســتان، بلکــه تمــام کشــورهای اســامی 

دیــن را ابــزاری ســاخته اند در خدمــت اهــداف سیاســی.
ــی در ســکوت کشــورهای مســلمان  ــن مطلــب را می شــود به خوب ای
در مقابــل فاجعــۀ اقلیــت مســلمان در کشــور میانمــار )برمــه( مشــاهد 

. د کر
ــور  ــلمان در آن کش ــت مس ــر اقلی ــه ب ــکنجه یی ک ــتم و ش ــم، س ظل
حاکــم اســت، بــر هیچ کســی پوشــیده نیســت. مســلمانآن آن کشــور 
از اندک تریــن حقــوق انســانی برخــوردار نیســتد، حتــا حکــم 

ــت . ــده اس ــادر ش ــز ص ــار نی ــور میانم ــان از کش اخراج ش
بــا توجــه بــه ایــن فاجعــۀ هولنــاک، هیــچ کشــور اســامی از جملــه 
ــت،  ــام اس ــام اس ــی به ن ــدن بزرگ ــام و تم ــد اس ــه مه ــتان ک عربس
ــد. چــرا؟  ــرادران مســلمان خــود نشــان نمی ده ــال ب واکنشــی در قب
ــتان  ــاک عربس ــر از خ ــزاران کیلومت ــه ه ــرزمین ک ــون در آن س چ
فاصلــه دارد، هیــج منفعــت سیاســی و ایدئولوژیکــی مترتــب نیســت. 
هیــچ نزاعی یــی کــه بــر ضــد منافــع عربســیان در آن کشــور باشــد، 
ــم و فکــر سیاســی آل ســعود  ــد قل ــن، از قی ــر ای ــدارد. بناب وجــود ن

ــاده اســت . افت
ــوریه و  ــراق، س ــن، ع ــورهای یم ــی در کش ــع سیاس ــن مناف ــا ای ام

افغانســتان به شــدت حاکــم و موجــود اســت .
تقابــل ایــران و عربســتان ســبب شــده تــا زمینــه و بســترهای مناســبی 
ــا شــود  ــری مهی ــرا و تکفی ــای افراط گ ــور و رشــد گروه ه ــرای ظه ب

تــا جهــان اســام و جامعــۀ بشــری را بــه چالــش کشــد.

رامین انوری

هفــده ســال پیــش در چنیــن روزهایــی، گــروه طالبــان 
از بزرگ تریــن جنایات شــان در  بــه یکــی  دســت 
بــرای  روزه  چندیــن  عملیــات  زدنــد.  افغانســتان 
ــکونی  ــای مس ــی و خانه ه ــای زراعت ــتان ها، زمین ه ــوزاندن تاکس س
ــا  ــاری ده ه ــوچ اجب ــان و ک ــۀ غیرنظامی ــل بی روی ــمالی«، قت در »ش

ــواده. ــزار خان ه
ایــن عملیــات از جدی تریــن مــوارد نقــض قوانیــن جنــگ در 
افغانســتان بــود. امــا کمتــر در گزارش هــا بازتــاب یافــت و علیــه اش 
ــل  ــه دلی ــات، ب ــن عملی ــان در ای ــت. طالب ــورت گرف ــی ص دادخواه
شکســت های قبلی شــان در ایــن نواحــی، بــا گرفتــن انتقــام از زمیــن 
ــبزترین  ــی از سرس ــات را در یک ــانه های حی ــی نش ــمان، تمام و آس
مناطــق افغانســتان نابــود کردنــد. از تاکســتان ها و چمن زارهــا، 
ظــرف چنــد روز، دشــت های خشــک و کشــتزارهای مایــن ســاختند 
ــع  ــه منب ــع آب را ک ــا و مناب ــا کانال ه ــه شــکل سیســتماتیک، حت و ب
ــد. طــوری  ــود کردن ــود، ناب ــر ب ــزار نف ــا ه ــد و زنده گــی صده درآم
ــاال  ــمالی ب ــتان های ش ــای دود از تاکس ــن روز، لوله ه ــا چندی ــه ت ک
بــود. براســاس بعضــی آمــار کــه بعدتــر ســازمان ملــل متحــد منتشــر 
کــرد، بیــن صدوپنجــاه هــزار تــا دوصــد هــزار نفــر در نتیجــۀ ایــن 
عملیــات آواره شــدند. تعــدادی از ایــن آواره گان، بــه دلیــل نداشــتن 

ــد. ــان دادن ــنه گی ج ــرما و گرس ــی، در س ــات کاف امکان
مگر ممکن است تاریخ این جنایات را فراموش کند؟

اویس كمالی

مواظب باشیم!
خواسـت مردم هزاره انسـانی اسـت. برای این خواسـت 
نیز بهترین فرزندانش را از دسـت داده اسـت. اگر کسـی 
آمـده از اقـوام دیگـر و مـردم دیگـر، بـا مـا غـم شـریکی و همـدردی 
کـرده، نشـان از تأثیـر مثبـت خواسـت مـردم ماسـت و وظیفه انسـانی 
آن کس را نشـان می دهد و اگر کسـی آمده شـعرهای حماسـی سروده، 
در حمایـت جنبش هـای عدالـت خـواه مـا، احسـاس انسـانی اش بوده 
و اگـر کسـی در بیـن مـا، مدعـی احیـا هویت کتمان شـده یی بخشـی 
از مـردم هـزاره را کـرده، بسـتر و زمینـه اش در جامعـه مـا فراهم بوده 
و نیـک خبـر داشـته که مـردم ما دسـت افتـاده و بیچـاره را می گیرد و 
می دانسـته کـه حرف اش شـنیده می شـود. چطور نشـود وقتـی مردمی 
تمـام آرمـان اش عدالـت و برابـری اسـت؟! و گرنـه مـردم و جامعـه 
هـزاره هیـچ نیـازی بـه تایید مدعـای انسانی شـان از جانـب دیگران را 
نـدارد. خواسـت ما، نشـان بزرگی و عظمـت و ریشـه داربودن فرهنگ 

انسـانی ماست.
بنابـر ایـن، جامعـه و مـردم هـزاره بایـد مواظـب باشـند کـه آدم هـای 
ایـن چنینـی بـرای اهداف شـان از آن هـا وسـیله نسـازند. گـم نامـی و 
بی همه چیـز بودن شـان را از سـر شـانه های مـردم مـا بـدل به شـهرت 
و همـه چیزبودن شـان نکننـد، چـون ضربـۀ آدمی که خودمـان بزرگش 

کرده ایـم دردناک تـر از هرکـس دیگـر خواهـد بـود...
پـس مواظـب باشـیم چـه کسـی را بـزرگ می کنیـم و برای چه کسـی 

هـورا می کشـیم و دسـت می زنیـم!

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU
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نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

              سونر كاگاپتای- روزنامه گاردین 
می تواند  ترکیه  در  اخیر  نافرجام  کودتای  تبعات 
برای ناتو، اروپا و امریکا عاوه بر دشمنان داخلی 

رجب طیب اردوغان، دردسرساز شود.
کودتای نافرجام اخیر در ترکیه نه تنها موجب شد 
همچنین  شود  داخلی  آشوب  دچار  کشور  این  که 
می تواند باعث منحرف شدن اساسی روابط سیاسی 

خارجی ترکیه با امریکا و اروپا شود.
همکاری های  جدی،  تبعاتی  کودتا  این  پی  در 
امریکا و اروپا با انقره در زمینه مبارزه با داعش در 
سوریه را تهدید می کنند. به طور کلی روابط ترکیه 
برای  زمینه همکاری  در  از جمله  اروپا  اتحادیه  با 
مقابله با موج ورود پناهجویان به اروپا تهدید شده 
ترکیه  کشور  هوای  و  حال  حاضر  حال  در  است. 
اگرچه  است.  تاریکی  و  عصبیت  خشم،  از  مملو 
توطئه کودتا در عرض یک روز خنثی شد اما حس 
وحشت مبهمی همچنان در انقره، پایتخت ترکیه که 
بود  کودتا  به  مربوط  بیشترین خشونت های  شاهد 
وجود دارد. اردوغان تا قبل از چهارشنبه گذشته به 

دلیل نگرانی  از امنیتش به انقره بازنگشت.
ساختمان  ویژه  به  شهر  این  علیه  که  بمباران هایی 
پارلمان انجام شدند شوکی ناگهانی به ساکنان این 
شهر که بیش از 600 سال است شاهد حمله نظامی 

نبوده، داده اند.
همچنین باید تاثیر کودتا بر شهر استانبول و هدف 
نیز در نظر داشت. جنگنده های  قرار گرفتن آن را 
اف- 16 تحت کنترل کودتاچیان، به قصد ترساندن 
باال  با سرعت  و  پایین  ارتفاع  در  استانبول  ساکنان 
را  صوتی  دیوار  و  کردند  پرواز  شهر  این  برفراز 
بمباران  تحت  شهر  که  را  خیال  این  تا  شکستند 
نیز  دیگر  جوانب  از  توطئه  این  کنند.  ایجاد  است 
یک  عنوان  به  کودتا  این  است.  بوده  آور  وحشت 
شورش گروهی برخاف همه آن چیزی که درباره 
کودتاهای  تاریخچه  و  ترکیه  ارتش  مراتب  سلسله 
براساس یک  بوده است.  بدون خونریزی می دانیم 
شلیک  خود  مردم  سمت  به  ارتش  بنیادین  اصل 
را  کار  این  کودتاچیان  گروه  بار  این  اما  نمی کند 
کردند. بیش از 100 شهروند عاوه بر کودتاچیان 

در این خشونت ها کشته شدند.
اردوغان  دولت  حامی  اردوی  اعضای  از  بسیاری 
ترک  اهلل گولن روحانی  فتح  که وضعیت  معتقدند 
تبار ساکن امریکا به عنوان یک شهروند امریکایی 
حاکی از دست داشتن واشنگتن در این کودتا است.
بخش عمده مقامات ارتش ترکیه از جمله فرماندهان 
و رییس ستاد کل که زیر لوله تفنگ کودتاچیان به 
سر  کودتا  این  در  شرکت  از  شد،  گرفته  گروگان 
ارتش  نافرجام،  کودتای  این  از  بعد  اما  زدند.  باز 
ترکیه به حدی شکننده و آسیب پذیر شده است که 
بدون کمک همپیمانانش در ناتو این کشور از درون 

منفجر خواهد شد.
در حقیقت وحشت در ترکیه آنچنان زیاد است که 
با وجود ویژگی تفرقه برانگیز رجب طیب اردوغان، 
او سرانجام توانست برای مخاطبانی متحد سخنرانی 

کند.
اردوغان دو تدبیر تنبیهی مهم را در نظر دارد: یکی 
را  گولن  اهلل  فتح  استرداد  تقاضای  امریکا  از  آنکه 
اعدام  مجازات  بازگرداندن  نیز  دیگری  و  داشته 

است.
شد  متعهد  خود  پیش  روز  چند  سخنرانی  در  او 
بازگرداندن  به  رای  ترکیه  پارلمان  که  صورتی  در 
مجازات اعدام دهد این مساله را تایید خواهد کرد. 
بااین حال این سیاست ها باعث آسیب دیدن روابط 

ترکیه با واشنگتن و بروکسل خواهد شد.
یک ضربه دیگر کودتا به روابط ترکیه و امریکا این 

بوده که تعداد زیادی از حامیان دولت انقره معتقدند 
از  امریکا حاکی  به عنوان شهروند  وضعیت گولن 

دست داشتن واشنگتن در کودتا است.

حزب  حامی  روزنامه های  برجسته  نویسان  ستون 
این  درباره  اخیر  روزهای  طی  توسعه  و  عدالت 
اعضای  از  یکی  کم  دست  و  گفتند  سخن  مساله 
به  کار  وزیر  سویلو،  سلیمان  یعنی  اردوغان  کابینه 
طور علنی امریکا را عامل پشت پرده کودتا دانست. 
چنین اتهام زنی هایی مساله زا هستند زیرا واشنگتن 

دیدگاه دیگری دارد.
در  امریکا  ملی  اطاعات  مدیر  کاپر،  جیمز 
مصاحبه ای به واشنگتن پست گفت: اتهام زنی های 
ترکیه مبنی بر اینکه کودتا توسط گولن برنامه ریزی 

شده به نظر اعتباری ندارند.
یک مشکل دیگر نیز مربوط به درک پایین اردوغان 
از عملکرد دولتهای دموکراتیک است. او به دیگر 
کشورها از دریچه دید خودکامه خود می نگرد. به 
در  اردوغان  دولت   2009 آوریل  در  مثال  عنوان 
نخست  راسمون،   فوگ  آندرس  انتصاب  به  ترکیه 

اعتراض  ناتو  دبیرکلی  سمت  به  دانمارک  وزیر 
بود  این  اعتراض  این  برای  انقره  استدالل  کرد. 
چاپ  از  ناشی  آمده  وجود  به  رسوایی  پی  در  که 
کاریکاتورهای موهن به ساحت پیامبر اسام )ص( 
این  داده  اجازه  راسموسن  دانمارکی،  نشریات  در 

کاریکاتورها در نشریات دانمارک چاپ شوند.
درخواست  امریکا  دادگاه های  که  صورتی  در 
اردوغان برای استرداد گولن را رد کنند وی مطمئنا 
اتهامی را متوجه کاخ سفید خواهد کرد. رهبر ترکیه 
اینکه  یکی  داشت:  خواهد  گزینه  دو  آن  از  پس 
در  همکاری  به  را  استرداد  مساله  است  ممکن  او 
با داعش مرتبط کند. اگر ترکیه به  عملیات مبارزه 
متقابل  پاسخ  دهد  اولتیماتوم  زمینه  این  در  امریکا 
با  مبارزه  عملیات های  هم  امریکا  و  کرده  دریافت 
به  و  کرده  خارج  ترکیه  خاک  از  را  خود  داعش 
پایگاه های  ناوهای هواپیمابر در دریای مدیترانه و 

کشورهای حوزه خلیج فارس منتقل خواهد کرد.
اردوغان نیز در تافی آن ممکن است به طور کامل 
همکاری با واشنگتن در مبارزه با گروه تروریستی 
داعش را قطع کند. در هر دو مورد روابط ترکیه و 

امریکا آسیب خواهد دید.

در خصوص اتحادیه اروپا نیز اردوغان ممکن است 
حتی جسورتر عمل کند. اگر ترکیه مجازات اعدام 
مذاکرات  هم  بروکسل  مطمئنا  بازگرداند  دوباره  را 
پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و هم توافق آزادی 
روادید برای شهروندان ترکیه را معلق خواهد کرد.

اگر بروکسل دست به این اقدام ها بزند اردوغان نیز 
تهدید به قطع همکاری با اتحادیه اروپا خواهد کرد.
هرچه  باعث  ترکیه  اخیر  کودتای  مجموع  در 
امریکا  و  اروپا  با  ترکیه  روابط  شدن  پیچیده تر 
برای  چرا  که  می دهد  توضیح  این  شد.  خواهد 
نخستین بار در سال های اخیر بحث های جدی در 
مورد عضویت انقره در ناتو در ترکیه باال گرفته اند. 
حتی برخی در انقره می گویند که ترکیه باید به جای 

ناتو تبدیل به دوست روسیه شود.
یکسری  که  داده  نشان  این  از  پیش  اردوغان 
و  دارد  اوراسیایی  خارجی  سیاست  غریزه های 
می تواند به آسانی این چرخش را با توجه به اینکه 
ارتش ترکیه به عنوان قوی ترین عامل ارتباط ناتو با 
انقره از شکل افتاده است تکمیل کند. انقره و مسکو 
بهبود  برای  را  گام هایی  نافرجام،  کودتای  از  پیش 

روابطشان که پس از حادثه سرنگون کردن جنگنده 
نوامبر  ماه  در  ترکیه  هوایی  نیروی  توسط  روسیه 
آسیب دیده بود برداشته بودند. اردوغان در نامه ای 
به تاریخ 27 جون به پوتین از بابت این حادثه ابراز 
تاسف کرد و این دو رهبر قرار است در اولین هفته 

ماه اوت برای عادی سازی روابطشان دیدار کنند.
داده است و  قرار  نظر  را مد  نیز رخدادها  کرملین 
تاریخ 29 جون یک شرکت هواپیمایی روسیه  در 
پوتین  کرد.   لغو  را  ترکیه  به  پروازها  ممنوعیت 
که  آمد  اردوغان خواهد  با  نشست  به  پر  با دست 
گردشگری،  بهبود  برای  وعده هایی  شامل  احتماال 
تجارت، ساخت و ساز و  ایجاد خط لوله ها خواهد 

بود.
خارجی  سیاست  که  گفت  باید  مختصر  طور  به 
ترکیه در حال حاضر در یک دو راهی قرار گرفته 
مساله  در خصوص  را  ترکیه  واشنگتن  اگر  است. 
درخواست استرداد گولن متقاعد نکند انقره ممکن 
است به روسیه رو بیاورد. اگر انقره مجازات اعدام 
را بازگرداند که احتمال آن باالست، روابط ترکیه با 
اتحادیه اروپا و توافق دو طرف برای مقابله با ورود 

پناهجویان شکست خواهد خورد.«

اردوغـان در دامـن پوتیـن

پیشتازی کلینتون 
بر ترامپ

ــد  ــک روز بع ــش ی ــه نتایج ــد ک ــنجی جدی ــک نظرس ی
ــوری  ــت جمه ــوری ریاس ــمی کاندیدات ــرش رس از پذی
ــون  ــاری کلینت ــط هی ــکا توس ــرات آمری ــزب دموک ح
ــه میــزان 6 درصــد از  منتشــر شــد، نشــان داد کلینتــون ب

ــت. ــر اس ــپ جلوت ــد ترام ــش دونال رقیب
ــور  ــنجی مذک ــرز، نظرس ــزاری رویت ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــش  ــده و نتایج ــام ش ــوس انج ــط رویترز/ایپس ــه توس ک
ــد از  ــه 41 درص ــان داد ک ــد، نش ــر ش ــه منتش روز جمع
ــزد  ــون، نام ــاری کلینت ــه هی ــی ب ــدگان آمریکای رای دهن
ریاســت جمهــوری حــزب دموکــرات رای داده و 35 
درصــد بــه دونالــد ترامــپ، رقیــب جمهوری خــواه 
ــد داد.  ــوری رای خواهن ــات ریاســت جمه وی در انتخاب
ــدای  ــک کاندی ــه »ی ــه ب ــد ک ــد گفتن ــن 25 درص همچنی

ــد داد. ــر« رای خواهن دیگ
ایــن نظرســنجی در تاریــخ 25-29 ژوئیــه بــا پرســش از 
1043 رای دهنــده همزمــان بــا برگــزاری کنوانســیون ملی 

حــزب دموکــرات در فیادلفیــا صــورت گرفتــه اســت.
ــون دریــک ســخنرانی طــی پنجشــنبه شــب رســما  کلینت
ــزب  ــوری ح ــت جمه ــوری ریاس ــرش کاندیدات ــا پذی ب
ــدای ریاســت  ــه نخســتین زن کاندی ــل ب ــرات تبدی دموک
جمهــوری در آمریــکا شــد. او پــس از آن یــک تــور ســه 
ــرد. ــاز ک ــو و پنســیلوانیا آغ ــای اوهای روزه را در ایالت ه
نظرســنجی ها نشــان می دهنــد کــه رقابــت میــان کلینتــون 
و ترامــپ در ایالت هــای اوهایــو و پنســیلوانیا تقریبــا 
برابــر اســت. بــا ایــن حــال بــاراک اوبامــا در ســال 2012 
ــا  ــوری دموکرات ه ــدای ریاســت جمه ــوان کاندی ــه عن ب

ــود. ــروزی رســیده ب ــه پی ــن ایالت هــا ب در ای
ــاری  ــه هی ــپ روز جمع ــد ترام ــر، دونال ــوی دیگ از س
ــر آدم  ــس دیگ ــن پ ــه از ای ــرد ک ــد ک ــون را تهدی کلینت
خوبــی نخواهــد بــود و وارد رقابتــی خشــن خواهــد شــد.
ــته   ــه خواس ــخ ب ــرادو در پاس ــخنرانی اش در کل او در س
ــون گفــت:  مــن  ــر شــکایت از کلینت ــی ب ــش مبن هواداران
ــم  ــت خواه ــر صحب ــتم نوامب ــروزی در هش ــا از پی تنه
کــرد، امــا اکنــون بــا شــما موافقــم بــه کلینتــون بگوییــد 
ــپ  ــود و ترام ــم ب ــرم« نخواه ــا او »ن ــر ب ــن دیگ ــه م ک

ــت. ــوب نیس ــرد خ ــر آن م دیگ
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