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ــــــــــسرمقاله

چرا مردم در جریان خبرهای
درست قرار نمی گیرند؟
حفیظ اهلل ذکی
از چند ماه بدین ســو جنگ در مناطــق مختلف والیت هلمند
جریان دارد؛ اما در روزهای اخیر شــدت حمالت طالبان در برخی
از ولسوالی ها بیشتر شده است .روز یکشنبه معاون والی هلمند
در صفحه فیس بوکش از رییس جمهور خواسته بود که به وضعیت
امنیتی والیت هلمند توجه جدی نمایــد .دیروز فرمانده پولیس
سنگین گفته بود که به جز ساختمان مقر فرماندهی پولیس و مقر
یک واحد ارتش؛ بقیه مراکز دولتی و مناطق این ولسوالی به دست
طالبان افتاده است.
شماری از اعضای شــورای والیتی هلمند تأیید می کنند که در
نتیجه نبردهای ســخت چند روزه طالبان در ســنگین ،برخی از
نهادهای دولتی در این ولســوالی به دســت طالبان افتاده است
و طالبان در حال پیشــروی می باشند .این در حالی است که در
هفته های اخیر برخی مناطق ولسوالی گرشک والیت هلمند نیز
در تصرف طالبان در آمــده بود .والی والیت هلمند از جنگ های
شدید در ولسوالی سنگین خبر می دهد و می پذیرد که طالبان در
این ولسوالی پیشروی های داشته است؛ اما تصرف ادارات دولتی
توسط طالبان را رد می کند؛ اما وزارت دفاع و داخله خبر سقوط
ولسوالی سنگین را رد کرده و گفته که تنها چند پاسگاه به دست
طالبان افتاده اســت .وزارت دفاع همچنیــن ادعای معاون والی
هلمند مبنی بر کشته شدن بیش از نود تن از نیروهای امنیتی در
این والیت را رد کرد و گفت تنها پانزده نفر در  48ساعت گذشته
در سراسر افغانستان کشته شده اند.
به هرحال نفس پیشروی و تلفات نیروهای امنیتی در این والیت
نگران کننده بوده و ضعف و بی برنامــه گی نیروهای امنیتی در
مقابله با طالبان را نشــان می دهد ،اما اظهــارات ضد و نقیض
مقامات و مسؤالن دولتی عجیب و مسخره آمیز به نظر می رسد.
وقتی اظهارات والی با معاونش و ادعاهای وزارت داخله و دفاع با
فرماندهانش در میدان های جنگ در تضاد باشند ،از یک سو مردم
را در سردرگمی قرار می دهند و از سوی دیگر اعتماد مردم را به
مسؤالن حکومتی کاهش می دهند.
بــا وجودی که در کمتر از یک و نیم دهه گذشــته آزادی بیان و
رسانه ها به رسمیت شــناخته بود و در پرتو همین آزادی ،رسانه
ها و در کل فعالیت های فرهنگی به صورت چشــمگیری رشــد
کردند؛ اما خبرنگاران همواره شکایت داشته اند که ادارات دولتی
معلومات دقیق و به موقع را در اختیار خبرنگاران قرار نمی دهند.
در قانون اساســی کسب معلومات و اطالعات از حقوق شهروندی
شمرده شده و دولت مؤظف گردیده که اطالعات الزم را در اختیار
عموم قرار دهد .اما این ماده قانونــی تا هنوز درعرصه تطبیق و
واقعیت با مشکل روبرو بوده است.
باهمه این محدودیت ها و ممنوعیــت ها ،وقتی معاون والی نامه
سرگشــاده به رییس جمهور را در صفحه فیس بوکش به نشر می
سپارد و وقتی فرمانده پولیس بی باکانه نسبت به وضعیت امنیتی
ولسوالی سنگین هشدار می دهد ،معلوم می شود که کاسه صبر
و تحمل آنها لبریزشده است که مقررات و مالحظات را نادیده می
گیرند و فریادشان را برای کمک های فوری از طریق رسانه ها بلند
می کنند .اما سؤال اساسی این اســت که اگر اظهارات مسؤالن
والیت هلمند درست است؛ چرا وزارت دفاع و داخله آنها را رد می
کنند؟ و اگر این گفته ها درست نیستند ،چرا وزارت دفاع و داخله
این گونه افراد را به جرم انتشــار معلومات نادرســت و تشویش
اذهان عامه دستگیر و محاکمه نمی کنند؟
اکنــون مردم نمی دانند که اظهــارات وزارت های دفاع و داخله
بپذیرند و یا فریادهای تلخ و بیمناک مســؤالنی را بشنوند که در
صحنه جنگ حضور دارند و از میدان جنگ گزارش می دهند .این
گونه اظهارات ضدو نقیض آیا نهایت بی نظمی و ناهماهنگی میان
نیروها و ارگان های امنیتی را به نمایش نمی گذارد؟ آیا غبار آلود
سازی فضای خبری خود بیانگر یک دسیسه و توطیه خطرناک در
نهادهای امنیتی نیست؟ اگر ولسوالی سنگین طی روزهای آینده
به دست طالبان بیفتد ،در آن صورت وزارت های دفاع و داخله چه
جوابی برای مردم خواهند داشت؟

داعش به جای گروه طالبان فعالیت خواهد کرد
چندین ماه اســت که از فعالیت داعش در
والیت ننگرهار گزارش می شــود .گزارش
های مبنی بر ازدواج اجبــاری دختران و
آتش زدن روســتا ها گزارش شــده بود.
در تازه ترین مورد ،جــان کمبل ،فرمانده
نیروهای ناتو در افغانســتان اعالن کرده
است که اعضای داعش از عراق و سوریه به
والیت ننگرهار آمده است تا این والیت را
پایگاه منطقهای خود قرار دهد .این خبر هر
چه باشــد ،تکان دهنده است .پیش از این
در گزارش سازمان ملل متحد آمده بود که
این گروه داعش در  24والیت افغانســتان
ســربازگیری می کند .این گزارش از سوی
احمد رشید روزنامه نگار مطرح پاکستانی
رد شــد و دولت افغانستان و جامعه جهانی
نیز این گزارش را جدی نگرفتند .اما سخنان
کمپل ،فرمانده نیرو های ناتو در افغانستان
یکبار دیگر حضور داعش در افغانســتان
را جدی ســاخت .دولت افغانستان اگر چه
بار هــا ،حمالت هوایی بــر مقر داعش در
این والیت حمالت را ســازماندهی و انجام
داده اســت اما تا هنوز ،حمله ای به منظور
پاکسازی این گروه از والیت ننگرهار روی
دست نگرفته است .چند نکته در این مورد
وجود دارد که توجه به آن ضروری است.
اول؛ حمــات مقطعــی بر مواضــع گروه
داعش در والیت ننگرهار کارســاز نیست.
این حمالت نمی توانــد این گروه را از بین
ببرد .حمالت هوایی و مقطعی تنها به کشته
شدن چند تن از اعضای این گروه منجر می
شود .با توجه به اینکه گروه داعش در صدد
ســاختن ننگرهار به پایگاه منطقهای الزم
است که یک حمله تمام جانبه صورت گیرد
تا که این والیت از وجود این گروه پاکسازی
شود .آن ها روزانه ده ها نفر را جلب و جذب
می کند .کشتن چند تن از اعضای آن نمی
تواند تأثیری بــر حضور و فعالیت آن ها بر
این والیت بگذارد .از این جهت ،قبل از آن
که دیر شود ،الزم است که حمله به منظور
پاکسازی صورت گیرد.
دوم؛ جان کمپل ،فرمانده ناتو در افغانستان

علی قادری

گفته است که در کنار آمدن نیرو های داعش
از عراق و سوریه گروه طالبان ناراضی نیز به
این گروه می پیوندد .طالبان ناراضی کسانی
هستند که از جریان اصلی گروه طالبان به
خاطر پنهان کردن خبــر مرگ مال محمد
عمر ،رهبر پیشــین گروه طالبان و انتخاب
شــدن مال اختر منصور ناراضی اســت .تا
هنوز ،در والیت ننگرهار و زابل گروه طالبان
ناراضی با جریان اصلی گروه طالبان درگیر
شده اند .این درگیری ها نشان می دهد که
تعداد گروه منشــعب شده و ناراضی اندک
نیســت .تعداد آن ها زیاد اســت .تا هنوز
بخــش از گروه طالبــان ناراضی در والیت
زابل و ننگرهار به گروه داعش پیوسته اند
اما در والیت های دیگر تا هنوز گزارش نشر
نشده است که گروه طالبان ناراضی به این
گروه پیوسته باشــد .انتظار می رود که در
روز ها و ماه هــای آینده این اتفاق بیافتد.
بنابراین ،روند جلب و جذب و سرباز گیری
گروه داعش با سرعت تمام صورت می گیرد
و احتمال دارد که ماه های آینده تمام گروه
طالبان ناراضی به این بپیونددد.
ســوم؛ ســفر اخیر رئیس جمهور غنی به

پاکستان با اســتقبال بی سابقه مقامات
پاکســتانی مواجه شــد .احتمال می رود
که پاکســتان در روند صلــح همکاری
نماید .زیرا ،با حضــور داعش آن ها دیگر
نیازمند کمک و اســتفاده ابزاری از گروه
طالبان نیســت .زیرا ،داعش دقیقا همان
کاری را می کند که گروه طالبان سابق در
افغانستان انجام می داد .از این جهت ،می
توان گفت که جریــان اصلی گروه طالبان
به خاطر قطع شــدن کمک های پاکستان
ممکن اســت به روند صلــح بپیوندد اما
بخــش از این گروه بدون شــک به گروه
داعش خواهد پیوســت .بنابراین ،صلح
پایدار در این کشــور به عنوان یک آرمان
خواهد ماند .روند صلح تنها این این مزیت
را برای حکومت افغانستان خواهد داشت
که همگرایی منطقه را شــکل می دهد و
فاصله میان حکومت افغانستان و حکومت
پاکســتان از بین برده خواهد شد .با این
حال ،ما به رســیدن و دست یابی به صلح
پایدار فاصله بسیار داریم.
چهارم؛ وقتی ســخن از ســاختن پایگاه
منطقه ای گروه داعش در والیت ننگرهار

مطرح است ما نیازمند مبارزه مشترک با
این گروه در افغانستان می باشیم .نگارنده
در یک نوشــتاری به ضرورت این مسئله
تأکید نمود .گروه داعش اگر خطری برای
افغانستان اســت به همان میزان خطری
برای پاکســتان ،ایران ،هند ،چین ،کشور
های آســیایی میانه و روسیه نیز هست.
بنابراین ،ضرور اســت که میان حکومت
های کشور های مذکور گفتگو های شکل
گیرد تا این کشــور ها در روند مبارزه با
داعش سهم بگیرد .ســهم این کشور ها
نباید به معنی حضور نیروهای نظامی این
کشــور ها در افغانستان مطرح شود .بلکه
این کشــور ها با کمک های تسلیحاتی و
مالی به نیرو های امنیتی افغانستان باشد.
تقویت صفوف نیــرو های امنیتی به لحاظ
مالی و تسلیحاتی می تواند امکان مبارزه
با داعش را ممکن گرداند.
در وضعیت کنونی حکومت افغانستان یک
نوع برخورد یکجانبه با گروه های مخالف
مسلح دولت انجام می دهد .بیشترین تالش
ها در راستای کشاندن گروه طالبان به میز
مذاکره است .فراموش نکنیم که پاکستان

خطر داعــش را درک می کند .داعش اگر
خطری برای افغانستان است خطری جدی
برای کشــور پاکســتان نیز است .حضور
داعش در افغانستان باعث شده است که
پاکستان تا حدودی موفق به دست یافتن
به منافع خود در افغانســتان شود .زیرا،
گروه داعش همان کاری را می کند که قبال
گروه طالبان برای کشــور پاکستان انجام
می داد .بنابراین ،ما بــا برخورد یکجانبه
و صرف نیرو برای کشــاندن گروه طالبان
به میز مذاکره به صلح نمی رســیم .دست
یابی به صلح نیازمنــد کار همجانبه و در
نظر گرفتن تمام گروه های دهشــت افکن
و مخالف مسلح دولت است.
ما اگر بخش از مشــکل را برای همکاری
های منطقــه ای برداریم و به دنبال پیاده
کردن طــرح هــای کالن اقتصادی خود
باشیم مشکل اما همچنان پابرجا است .اگر
ما گروه طالبان را از ســر راه خود برداریم
گروه داعش همچنان به عنوان یک مشکل
باقی خواهد ماند .فراموش نکنیم که گروه
داعش تندروتر و خشن تر از گروه طالبان
است .گروه طالبان هیچ گاه دست به آتش
زدن روستا ها نزده بود .این در حالی است
که گروه داعش بنا بر گزارش ها روستا ها
را آتش می زند .با اطفال و پیر مرد ها رحم
نمی کند .الزم است که حکومت افغانستان
فعالیت های خود را به سوی گروه داعش
شیفت کند و این گروه را زیر ذره بین قرار
دهد.
در پایان این نوشتار یک باردیگر باید گفت
که الزم است که گروه طالبان جدی گرفته
شود .ســخنان جان کمپل تکان دهنده
اســت .اگر اعضای گروه داعش از عراق و
سوریه به افغانســتان آید کشور ما یکبار
دیگر به گذشــته خونبار برخواهد گشت.
کشــور دوباره میدان جنــگ گروه های
دهشــت افکن قرار خواهد گرفت .در آن
صورت صلح پایــدار به عنوان یک آرمان
در دل مردم خواهد ماند و طرح های کالن
حکومت پیاده نشده باقی خواهد ماند.

تحلیل هویتگرایی افراطی با استفاده از تئوری انتخاب عقالنی
در این حالت که گویی شــخص سایر مشخصه
های هویتی خود را به فراموشــی سپرده و خود
را در یک ویژگی هویتیاش خالصه کردهاســت؛
در این وضعیــت ،افزایش هزینه انجام آن رفتار
هویتی خاص ،باعث تشدید گرایش این شخص به
انجام آن رفتار هویتی میشود« .انگیزش نادیده
انگاشتن همه وابســتگیها و وفاداریها ،غیر از
آنچــه از یک هویت محدود کننده سرچشــمه
میگیرد ،میتواند عمیقا فریبنده باشــد و تنش
اجتماعی و خشــونت را تشــدید کند(».سن،
 )51:1388در این شــرایط ،با بروز یک نیروی
تحریک کننده ،در یک تسلسل ،هزینه انجام یک
رفتار هویتی باال میرود و گرایش بیشت ِر شخص
به انجــام آن رفتار هویتی را موجب میگردد که
نتیجه تداوم این وضعیت ،بروز رفتارهای افراطی
به صورت فزاینده خواهد بود.
در این زمینه میتــوان به نمونههای دیگری نیز
اشاره کرد که اشخاص با ایجاد شرایطی محیطی
برای خود ،زمینــه افراطیگری را در خود ایجاد
میکنند به نحوی کــه در این وضعیت ،افزایش
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مجتبی محکم /قسمت پنجم و پایانی
فشار موجب ســوق یافتن بیشتر آنان به
یک رفتار هویتی خاصمیشود .به عنوان
مثال» کاتولیکهای فرانسه نمیخواهند
هویت مربوط به خویــش را در ارتباط با
فرهنگ فرانسوی تعریف کنند ،بلکه خود
را گروهی در برابر اکثریت الییکها معرفی
میکنند(».روآ )29:1387 ،البته صرفنظر
از منشــاء ایجاد چنین زمینههایی ،در
نهایت نتیجه یکســانی پدید میآید که
آن ،آمادگی یک شخص یا گروه برای بروز
رفتار افراطی خواهد بود.
البتــه نباید ایــن نکتــه را از نظر دور
داشــت که بر اساس تعریف ارایه شده از
افراطیگری در این پژوهش ،یک شخص
تا زمانی کــه رفتاری افراطی از خود بروز
نداده است ،افراطگرا محسوب نمیشود و
وجود شرایط ذهنی پیشگفته در خصوص
دیــدگاه یک فرد درباره مشــخصههای
هویتیاش ،فقط زمینه را برای گرایش او
به ســوی افراطیگری فراهم میکند .به
عبارت دیگر ،در این پژوهش ،افراطیگری
صرفا یک رفتار است و به اندیشه منسوب
نیست.
اکنون در پایان ایــن مبحث به این نکته
میپردازیم که افزایش فشــار بر شخص
بروز دهنده رفتار هویتــی به چه معنی
است .با توجه به اینکه رفتارهای هویتی
عموما ،رفتارهایی هســتند که افراد به
صورت معمــول و طبیعــی آن را انجام
میدهند ،هــر محدودیتی در این زمینه
میتواند افزایش فشار تلقی شود .تحقیر
و توهین از جمله این موارد اســت .اگر
شــخصی به دلیل بروز رفتار هویتیاش
مــورد تحقیر یا توهین قــرار گیرد ،در
صورتی که مقدار انجام رفتار هویتیاش را
بیشتر کند ،افراطگراست؛ اما اگر تغییری
در میزان انجام رفتار هویتیاش ندهد یا
از میزان انجام آن رفتار بکاهد ،افراطگرا
محسوب نمیشود.
با توجه به مطالــب پیش گفته ،این نکته
قابل پیشبینی است که وقتی یک فرد در
زمینه یک رفتار هویتی ناچار ،تحقیرشود
یا مورد اهانت قرار گیرد ،ممکن است از
خود رفتار افراطی بروز دهد .اما هنگامی
که یک فرد در زمینه ســایر رفتارهای
هویتیاش تحقیر شود ،به راحتی از میزان
انجام آن نوع رفتارها میکاهد تا خود را از
فشار تحقیر ب ِرهاند .به بیان دیگر اگر یک
شخص به انجام یک رفتار هویتی ناچار،
وابستگی داشته باشد ،هنگام مواجهه با
انجام آن رفتار ،افراطیگری
دلیل
فشار به
ِ
ِ
میکند .اما اگر یکی از دو شــرط ناچار
بودن یا وابســتگی وجود نداشته باشد؛
افزایش فشــار ،موجب کاهش انجام آن
رفتار میشود یا حداقل میزان انجام آن
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رفتار را تغییر نمیدهد.
جمعبندی
انتخاب عقالنی که پیــش فرض تئوری
اقتصاد ُخرد محسوب میشود ،می تواند،
برخی رفتارهای افراطی را تحلیل کند .بر
این اساس ،آن دسته از رفتارهای افراطی
که عقالنی محسوب میشوند ،متناظر با
رفتار گیفنی تعریف شــدهاند .در واقع با
گیفنی یــک مصرف کننده
اینکه رفتار
ِ
با این تئوری کامال ســازگار اســت ،اما
این رفتار قانون تقاضــا را نقض میکند.
همانطور که با کاربســت تئوری اقتصاد
ُخرد ،رفتار گیفنی یــک مصرف کننده،
قابل درک میشود ،این تئوری میتواند
برخی رفتارهای افراطی را نیز بر اســاس
عقالنیت قابل فهم سازد .بر اساس قانون
تقاضا ،افزایش قیمت موجب کاهش تقاضا
و کاهش قیمت موجــب افزایش تقاضا
میشود .اما گاهی شرایط به گونهای است
که مصرف کننده با نقض این قانون و بروز
رفتار گیفنــی ،مطلوبیت خود را حداکثر
میکند .در زمینه رفتار افراطی نیز گرچه
انتظار میرود که با افزایش ســختیها و
فشارهای حاصل از انجام یک رفتار ،بروز
این نوع رفتار کاهش یابد ،اما این انتظار
محقق نمیشــود و بروز رفتــار افراطی
با افزایش این فشــارها ،بیشتر میشود
و البته تحلیل این وضعیت با اســتفاده
از تئوری اقتصاد ُخرد امکانپذیر اســت.
بر اســاس این تئوری ،رفتــاری قابلیت
تبدیل شــدن به رفتــار افراطی را دارد
که اوال کنشــگر ناچار به انجام آن رفتار
باشــد و ثانیا با اختصاص بخشی اساسی

از امکانــات به آن رفتار ،نســبت به آن
وابســتگی به وجود آمده باشد .بنابراین
ناچاری و وابستگی دو ویژگی بالقوه عمده
یک رفتار افراط محســوب میشوند .بر
همین اساس ،بروز رفتار هویتی افراطی
نیز قابل پیشــبینی اســت؛ رفتاری که
مشــخصه اصلی هویتی شخص را نشان
دهد و شــخص ناچار به انجام آن باشد،
این قابلیت را داراســت .درک شــرایط
بروز رفتارهای افراطی عقالنی از یک سو
امکان پیشنهاد راهحلهایی را برای کاهش
آن ارایه میکند و از طرف دیگر میتواند
موقعیتهای مســاعد برای بروز این نوع
رفتار را شناســایی نماید تا با برهم زدن
این موقعیتهــا ،امکان بروز رفتار افراطی
عقالنی ،منتفی شود.
نتیجهگیری
در تئوری اقتصاد ُخرد ،راهکارهایی برای
پیشــگیری از بروز رفتــار گیفنی ارائه
ِ
طرف
بخش
میشود .این راهکارها به دو
ِ
ِ
طرف عرضه تقسیم میشوند که
تقاضا و
در انتهای این پژوهش به ارایه سه راهکار
طرف تقاضا و تعمیم آن به رفتار افراطی
هویتی اکتفا میکنیم.
برای جلوگیری از بروز رفتار گیفنی ،سه
راهــکار آنی ،کوتاه مــدت و بلند مدت
میتــوان ارایه کرد .در راهــکار آنی به
شــخص مصرفکننده توصیه میشود،
هنگامی که متوجه میشــود با افزایش
قیمت یــک کاال ،بــرای حداکثر کردن
مطلوبیت ،مجبور اســت مقدار بیشتری
از آن را خریداری کند ،دست نگهدارد و
ِ
مطلوبیت کمتر باقی بماند تا بر میزان
در

مصرف خــود نیفزایــد .در واقع در این
راهکار با اینکه شخص میتواند مطلوبیت
خود را افزایش دهد ،اما با توجه به اینکه
این حداکثر کردن مطلوبیت در گرو قرار
گرفتن او در شــرایط انجام رفتار گیفنی
است ،او از اســتفاده کردن از درآمدش
برای حداکثر کردن مطلوبیت چشمپوشی
میکند تا وابســتگیاش بــه آن کاال،
بیشترنشود.
در راهــکار کوتاه مدت نیــز به مصرف
کننده توصیه میشود ،هنگامی که متوجه
میشود بخش عمدهای از درآمدش صرف
خرید یک کاالی پَســت میشود ،الگوی
مصرف خود را چنــان تغییر دهد که از
وابستگیاش به آن کاالی پَست ،کاسته
شــود تا در زمان تغییر قیمت ،مجبور به
انجام رفتار گیفنی نباشد.
در راهکار بلند مــدت ،به مصرف کننده
توصیه میشــود تا راهی بــرای افزایش
درآمد خود پیدا کنــد .در واقع هنگامی
شرایط وابســتگی مصرف کننده به یک
کاالی پَســت رخ میدهد که وی وضعیت
درآمدی مناســبی نــدارد .بنابراین در
ِ
صورتی که این شخص بتواند سطح درآمد
خود را باال ببرد ،زمینه برای وابستگی او به
مصرف یک کاالی پَست فراهم نخواهد بود
و به طور کلی شرایط به وجود آمدن رفتار
گیفنی از میان خواهد رفت.
هویتی
در زمینه پیشگیری از بروز رفتار
ِ
افراطی نیز ،میتوان از این ســه راهکار
اســتفاده کرد .در راهکار آنی ،وقتی یک
شــخص متوجه میشود که بر اثر افزایش
فشــاری مانند توهین ،متمایل به افزایش
بــروز رفتار هویتیاش شدهاســت ،باید
خویشتنداری کند و اگر نمیتواند از میزان
بروز رفتار هویتیاش بکاهد ،حداقل میزان
بروز رفتارش را در همان سطح سابق حفظ
کند و ســعی نکند با بروز بیشــتر رفتار
هویتی ،بیش از پیــش به معرفی خود به
عنوان دارنده آن مشخصه هویتی بپردازد.
در زمینه راهکار کوتــاه مدت نیز ،الزم
است هر شخص درباره الگوی رفتاری خود
در زمینه انجــام رفتارهای هویتی ،آگاه
باشد و در صورتی که مشاهده میکند به
انجام یکی از رفتارهای هویتی ناچار خود،
وابســتگی دارد ،از این وابستگی بکاهد
و زمان و امکانات بیشــتری را به سایر
رفتارهای هویتی اختصاص دهد.
در زمینــه راهکار بلند مــدت نیز ،الزم
اســت که اشــخاص توانایی خود را در
انجام رفتارهــای هویتی مختلف افزایش
دهند .در واقع اگر یک شــخص بتواند با
افزایش امکانات خــود ،انجام رفتارهای
هویتی گوناگونی را بیاموزد ،به انجام یک
رفتار هویتی ناچار ،وابســته نمیشود و
زمینه برای افراطگرا شدن چنین شخصی
بهوجود نمیآید.
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