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وظيفۀ ما پيش از هر چيز آن است كه خود را با ديگري اشتباه 
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آنانی که با تاریِخ فلسفه آشنایی دارند، بی گمان 
نامِ سوفسطاییان را شنیده اند. سوفسطاییان در 
یوناِن قدیم افرادی بودند که از راهِ سخنوری 
و مهارت هایی که از این فن به دست داشتند، 
طلِب  می طلبیدند.  مبارزه  میـداِن  به  را  همه 
مبارزه و مناظره از سوی سوفسطاییان، دقیقًا 
یافتن و کشِف حقیقت نبود، چون آن ها باور 
داشتند که چیزی به نامِ حقیقت وجود ندارد 
که  چیزی ست  همان  از  عبارت  حقیقت  و 
آن  می توانیم  سخنوری  و  زبان  به وسیلۀ  ما 
نظر  در  اعمال  قبِح  و  ُحسن  آوریم.  پدید  را 
می شد  مربوط  افراد  دیدگاهِ  به  سوفسطاییان، 
را  گفته هایش  بتواند  که  بود  برحق  کسی  و 
بنشاند.  کرسی  بر  ـ  ناحق  چه  و  حق  چه  ـ 
در نظر یک سوفیست، اگر کسی می توانست 
موجه  دلیل  و  موجب  بدون  را  افراد  کشتِن 
همین  به  بود.  خواهد  او  با  حق  دهد،  نشان 
قیام کرد  برابر سوفسطاییان  دلیل، ارسطو در 
و پایه های منطِق صوری را گذاشت. ارسطو 
می گفت سوفسطاییان با داد و فریادهای شان 
را  خود  و  کنند  قانع  را  دیگران  می خواهند 
برحق نشان دهند. در حالی که اثباِت حقیقت 
از روش های منطقی، قابل وصول  با استفاده 

است و نه زبانی.
اما در حال حاضر، سوفسطاییان به اندازه یی 
که در زماِن ارسطو منفورِ عام و خاص شدند، 
پست مدرن  فالسفۀ  برخی  و  نیستند  منفور 
را  آن ها  زبانِی  بحث های  که  می کنند  تالش 
این سو،  به  ارسطو  زماِن  از  بگیرند.  جدی 
سوفسطاییان کمتر توانستند در گردهمایی های 
از  زمان  مرور  به  و  کنند  پیدا  حضور  کالن 

صحنۀ تاریِخ اندیشه به حاشیه رفتند. 
را  دیگری  یکی  که  باشیم  شنیده  زیاد  شاید 
سفسطه  واژۀ  می کند.  متهم  سفسطه بافی  به 
و  شده  متداول  زمان  همان  از  منفی  بارِ  با 
را  آن  خود  روزانۀ  گفت وگوهای  در  مردم 
آیا  که  این جاست  سخن  اما  می برند.  به کار 

رنگ  گاه  می تواند  هم  انتخاباتی  مناظره های 
و بوِی سفسطه به خود بگیرد؟ 

نیست  تصور  غیرقابل  چیزی  چنین  بی گمان 
انتخابات  نامزدهای  گاه  که  دارد  احتمال  و 
اقناع  برای  سفسطه آمیز  روش های  به  نیز 
آن جایی  از  اما  شوند.  متوسل  عمومی  افکار 
نشانه  را  حقیقت  سفسطه آمیز  روش های  که 
می گیرد، می تواند در روند مبارزاِت انتخاباتی 

تأثیرات منفی یی به جا بگذارد.
باید  خصوص  این  در  را  موضوع  چند   

برجسته کرد.
 نخست ـ استفاده از روش های سفسطه برای 
نامزدها  حقیقت خواهِی  عمومی،  افکار  اقناع 
باعث بی باورِی مردم  را زیر سوال می برد و 
دارند  حق  مردم  می شود.  برنامه های شان  به 
نامزدها  برنامه های  و  طرح ها  روشنِی  در 

که  بگیرند  تصمیم  آن  از  پس  و  گیرند  قرار 
به کدام یک از نامزدها در روزِ انتخابات رای 
دهند. به همین دلیل، برنامه های نامزدها باید 
و  شوند  مطرح  پیچیده گی  و  ابهام  از  خالی 
مردم  ذهِن  در  که  اساسی یی  پرسش های  به 

وجود دارند، پاسخ دهند.
روش های  به  تمسک  و  سفسطه بافی  دوم ـ 
غیرمنطقی که عمدتًا برای شکار افکار عمومی 
رای دهنده گان  می تواند  می گیرد،  صورت 
و  ببرد  بی راهه  به  وضعیت  شناخِت  در  را 
منجر  اعتماد  بحراِن  به  اعتماد،  ایجاد  به جای 
تجربۀ  دهه ها  از  پس  افغانستان  مردم   شود. 
وعده های  شنیدن  و  استبدادی  حکومت های 
سر خرمن، به مشکل به سخنان و وعده های 
سیاست مداران باور و اعتماد می کنند. در میان 
فریب  و  دروغ  با  سیاست  مردم،  از  بسیاری 
هم سان پنداشته می شود و اگر واقع گرایانه به 

و  برایند سال های خفقان  کنیم،  توجه  مسأله 
دهشت، چیزی جز این بوده نمی تواند. 

بی خریطه  به اصطالح  و  سفسطه گویی  سوم ـ 
فیر کردن، می تواند به حیثیِت نامزدها آسیب 
بیندازد.  مردم  چشِم  از  را  آن ها  و  کند  وارد 
این خطِر بسیار ملموِس مناظره هایی ست که 
هدف آن ها، روشن کردِن حقایق و واقعیت ها 
از  استفاده  با  مناظره  طرف های  بل  نیست، 
برخی فنوِن سخنوری تالش می کنند خود را 
تمامًا حق، و طرف مقابِل خود را تمامًا باطل 
نشان دهند. حال آن که حقیقت به دلیل گوهِر 
متکثِر خود در چنِگ یک نفر و یک گروه بوده 
از حقیقت را همراه  نمی تواند. همه مقداری 
به همین دلیل،  ناحقیقت در اختیار دارند.  با 
مناظره های انتخاباتی به جای هتِک حرمت و 
و  فضای همکاری  به  باید  ایجاد سوءتفاهم، 

همیارِی نامزدها تبدیل شود. 
هر دو نامزد انتخابات حق دارند یکدیگر را 
به مناظره دعوت کنند و رسمًا با یکدیگر در 
و  بحث  به  برنامه های شان  و  دیدگاه ها  مورد 
داشته  توجه  باید  ولی  بپردازند،  گفت وگو 
باشند که این بحث و گفت وگوها فقط باید در 
خدمِت حقیقت و روشن کردِن سیاست های 

دو تیم انتخاباتی باشد.
سخنوراِن  بشری،  تاریخ  که  نکنیم  فراموش 
زیادی را به یاد دارد که با سخناِن خود جهان 
چنان  هیتلر  می گویند  کشیدند.  آتش  به  را 
دیگران  کردِن  مجاب  و  سخنوری  فِن  در 
چیره دست بود که اگر فردی به پای سخنانش 
می نشست، اگر نازیست نبود، پس از شنیدن 
طرف داراِن  از  یکی  حتمًا  هیتلر  سخناِن 
در  می شد.  هیتلر  و  نازیست ها  پروپاقرِص 
همین حال می دانیم که هیتلر با زبان شیوای 
را رقم  فراموش ناشدنی یی  خود چه جنایاِت 
زد. پس نباید تنها فریِب سخنان را خورد، بل 
به گفتۀ حکیمانۀ هگل، باید به دست ها نگاه 

کرد که چه می کنند.

مردم  انتخاباتی،  پیکارهای  آغاز  با  نیز  حاال 
انتخاباتی  پُرشور  مناظره های  برگزاری  منتظر 
هستند؛ مناظره هایی که طرف ها با مسوولیت 
نشان  و  کنند  برخورد  سخنان شان  به  نسبت 
و  ویژه گی ها  چه  برنامه های شان  که  دهند 

مزایایی دارد. 
هر مناظرۀ انتخاباتی اگر صادقانه و برای ارایۀ 
بزرگی  تأثیراِت  می تواند  شود،  انجام  حقایق 
را بر روان و سالمِت جامعه بگذارد. جامعۀ 
جامعۀ  یک  مشخص،  دالیلی  به  افغانستان 
دموکراتیک،  مناسبات  اما  است،  احساسی 
است.  عقالنیت  به  احساسات  از  گذار 
مناظره های انتخاباتی دقیقًا باید نماد عقالنیت 
تعریف  ساده ترین  در  هم  عقالنیت  و  باشد 

خود، یعنی سازگارِی ابزارها با هدف ها.
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انتخاباتی
سوم ـ سفسطه گویی و به اصطالح 
بی خریطه فير كردن، می تواند به 

حيثيِت نامزدها آسيب وارد كند و 
آن ها را از چشِم مردم بيندازد. این 
خطِر بسيار ملموِس مناظره هایی ست 

كه هدف آن ها، روشن كردِن حقایق و 
واقعيت ها نيست، بل طرف های مناظره 

با استفاده از برخی فنوِن سخنوری 
تالش می كنند خود را تماماً حق، و طرف 
مقابِل خود را تماماً باطل نشان دهند. 

حال آن كه حقيقت به دليل گوهِر متکثِر 
خود در چنِگ یک نفر و یک گروه بوده 
نمی تواند. همه مقداری از حقيقت را 
همراه با ناحقيقت در اختيار دارند. 
به همين دليل، مناظره های انتخاباتی 

به جای هتِک حرمت و ایجاد سوءتفاهم، 
باید به فضای همکاری و هميارِی 

نامزدها تبدیل شود

 

کوچی و کوچی گری پدیدۀ تازه یی نیست. جدای از این که 
ریشۀ این نوع زنده گی در درازای تاریخ به درازای عمر بشر 
است؛ در افغانستان نیز به دلیل عقب مانی اجتماعی و سیاسی 
کاماًل شناخته شده و ملموس  پدیدۀ  زنده گی کوچی وار یک 

می باشد.
گسترش  دلیل  به  پسین  دهه های  در  سوگ مندانه  اما 
و  به کوچی  رژیم ها،  و  نظام ها  از سوی  قومی  سیاست های 
نگریسته  اجتماعی  زنده گی  تیپ  یک  عنوان  به  کوچی گری 
نشد و به جای اسکان این جماعت، شیوۀ زنده گی آنان تبلیغ 

و ترویج گردید.
قوم  یک  عنوان  به  گاهی  کوچی   که  بود  نیت  همین  روی 
به  اشاره  شد)  شناخته  کشور  نافذۀ  قوانین  در  مستقل 
اختصاص کرسی های مستقل در مجلس نماینده گان( و گاهی 
کارت های  به  اشاره  جداگانه)  جنسیت  یک  عنوان  به  هم 
رای دهی که در هر دو دور انتخابات اسم کوچی منحیث یک 
جنسیت مستقل درج آن شده بود( ابراز وجود کرد. افزون بر 
این ها، کوچی و کوچی گری سبب ایجاد برخی از معضالت 
در  فصلی  خانه سوزی های  و  جنگ ها  نظیر  دیگر؛  اجتماعی 

هزاره جات شده است که حکایت آن به همه روشن است. 
اما در این اواخر، کوچی گری یک مشکل دیگر نیز خلق کرده 
آن،  و  می رسد  نظر  به  خطرناک تر  همه  به  نسبت  که  است 
ایجاد ممانعت فراراه پروژه های عمرانی است که در بسیاری 

از شهرها از جمله پایتخت کشور دیده می شود.
به عنوان نمونه هر شهروند کشور آگاهی دارد که در بسیاری 
از مناطق، در کنار ساختمان های شیک، کوچی ها به ساخت 
و ساز زاغه های خودسر دست زده اند و یا هم خیمه های شان 
پروژۀ قصبه،  در  دیگر،  نمونۀ  یا در یک  و  اند  برافراشته  را 
جایی که قرار است ساختمان ها و شهرک های رهایشی ایجاد 
شود، از سوی کوچی ها ممانعت صورت می گیرد. این معضل 
از چند سال به این سو، جریان دارد و در آخرین مورد باز 
هم گزارشی از درگیری میان کوچی ها و ماموران دولت در 

دست است. 
مناطقی  در  کوچی ها  ظهور  که  می دهند  نشان  گزارش ها 
دولتی  عمرانی  پروژه های  یا  و  سبز  ساحۀ  مربوط  اکثراً  که 
می شوند، چندان تصادفی نیست. به نظر می رسد که در پشت 
این معضالت دست مافیای زمین دخیل باشد. به گونه یی که 
کوچی ها با تطمیع و ترغیب، از سوی مافیای زمین، مدعی 
نهایت کار به جنگ و جنجال  مناطق دولتی می شوند و در 
این  نهایت  در  که  دارد  وجود  بسیاری  نمونه های  می کشد. 
گونه دعواها اکثراً به خون و خونریزی تمام شده است و در 

نهایت باعث شورش های کالن منطقه یی.
ادامه  این مشکل سال های سال است  این جاست که  سوال 
بنیادینی  کار  این معضل  برای رفع  اما چرا هیچ گاهی  دارد 
برای  آگاهان  و  مردم  از سوی  بارها  است؟  نگرفته  صورت 
اسکان کوچی ها در مناطق دور از شهر، برنامه هایی پیشنهاد 
است.  گرفته  صورت  آن  به  توجهی  کمتر  ولی  است  شده 
اکنون که روزبه روز این مشکل حادتر شده می رود، تصور آن 
است که اصاًل نیتی برای رفع مشکل وجود ندارد. زیرا ادامۀ 
ارباب سیاست می تواند  نیز  مافیای زمین و  برای  این وضع 

درآمدزا باشد.
کوچی ها اکثراً از مردم فقیر و بی بضاعت این کشور اند. آنان 
سالیاِن سال از حقوق اولیه و شهروندی شان محروم بوده اند. 
حق آنان است که صاحب مکان و مسکنی در این کشور باشند 
و نیز به زنده گی شهری و مدنی عادت کنند اما متاسفانه که به 
بدترین شیوه قربانی این محرومیت تاریخی شان می شوند و 
متولیان امور هم به جای چاره اندیشی، نظاره گر گسترش این 
فاجعه اند. پیشنهاد ما این است که دولت در مورد استفادۀ 
غاصبان زمین، از کوچی ها، توجه کنند و این فهم باید برای 
کوچی ها نیز منتقل شود که کسی از آن ها برای سود شخصی 
خویش استفاده نکند و نباید ابزار دست دیگران شوند. زیرا 
این وضع می تواند مردمان کوچی را در برابر همه قرار بدهد 
از  تر  اول  اما  نیست.  به سود هیچ کسی  بدون شک  این  و 
همه، دیده شود که در رویدادهای اخیر چه کسانی پشت سر 
کوچی هایی قرار داشته اند که مانع تطبیق پروژه های عمرانی 

در کابل شده اند. 

کوچیهاابزارغاصبان
زمیننشوند
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از آن ها ویتنامی بودند  حدود 200 معترض که بسیاری 
دریای چین  در  دولت چین  اقدامات  علیه  یکشنبه  روز 
جنوبی در هنگ کنگ دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، معترضان و حامیان آن ها 
به صورت صلح آمیز در مقر دولت در هنگ کنگ دست به 

راهپیمایی اعتراضی زدند.
هنگ کنگ که پیشتر مستعمره بریتانیا بود، در سال 1997 
به حکومت چین پیوست اما همچنان دارای خودمختاری 

و آزادی های زیادی است.
معترضان که 20 پولیس آن ها را همراهی می کردند، توسط 
یک مرد جوان ویتنامی رهبری می شدند. یکی از سازمان 
تمام  هم اکنون  که  چین  گفت:  راهپیمایی  این  دهندگان 
وارد  ویتنام  قلمرو  آب های  به  می شناسند،  را  آن  جهان 
اینجا جمع شده ایم  امروز  شده و تجاوز کرده است. ما 
تا  امیدواریم  ما  کنیم.  دفاع  کشورمان  یکپارچگی  از  تا 
چینی ها قلمرو ما را ترک کنند. ما خواهان جنگ نیستیم.

درگیری میان چین و ویتنام پس از آن شدت گرفت که 
دولت چین کشتی هایی را در سکوی نفتی دریای چین 

جنوبی مستقر کرد.

پوتین:

جنگسردجدیدیآغازنمیشود
نظر  به  بعید  که  است  معتقد  روسیه  جمهوری  رییس 
را  خود  نظر  و  شود  آغاز  جدیدی  سرد  جنگ  می رسد 
اینگونه ابراز داشته که هیچ کشوری و هیچ کس تمایلی 

به آغاز چنین جنگی ندارد.
پوتین،  والدیمیر  راشاتودی،  خبری  شبکه  گزارش  به 
جزیره  شبه  الحاق  کرد:  اعالم  روسیه  جمهوری  رییس 
کریمه واکنشی قابل قبول از جانب مسکو به زبان قدرت 
از جانب غرب است که تالش می کند تا از چنین ابزاری 

برای به ثمر نشاندن اقدامات خود استفاده کند.
وی در جریان سخنرانی با روسای رسانه های جهان در 
افزود: من  پترزبورگ  اقتصاد در سن  بین المللی  نشست 
گمان نمی کنم که جنگ سرد جدیدی آغاز شود، به نظر 

من این رخداد بار دیگر اتفاق نمی افتد.
پوتین افزود: افرادی که کودتای مسلحانه در کی یف 
پیامدهای سنگین  باید  را تشویق و تحریک کردند 
کودتای مسلحانه  این  پیامدهای  بپذیرند.  نیز  را  آن 
در اوکراین تاثیرات منفی بر جای گذاشته است و 
همچنان باید اقداماتی برای تطابق با اصول بین المللی 
موقعیت های  برای  و  گیرد  صورت  راه  این  در 

موافقت شده براساس منافع یکدیگر تالش شود.
صحبت هایش  ادامه  در  روسیه  جمهوری  رییس 
به  و  بنشیند  گوشه ای  در  نمی تواند  مسکو  گفت: 
من  عقیده  به  سپارد.  گوش  دیگران  صحبت های 
غرب تالش کرده تا از زبان زور و قدرت استفاده 
کند و آنچه را که به عقیده خودش قانونی است به 
قبول  قابل  پاسخی  باید  ما  بنابراین  بنشاند.  کرسی 
که  نیست  مساله ای  این  بدهیم.  تند  زبان  این  به 
موافقت می کند. روابط دو جانبه  آن  با  تنها روسیه 
شده  تعیین  مرزهای  از  نباید  که  است  گونه ای  به 

پارافراتر گذاشته و گونه ای ناخوشایند رفتار شود.
روابط  در  استفاده  مورد  ابزارهای  افزود:  وی 
استفاده  مورد  مشترک  همکاری های  برای  دوجانبه 
قرار می گیرند و این ابزارها برای یافتن راه حل ها و 

توافقات استفاده می شوند.
پوتین درباره اوضاع اوکراین گفت: موضع روسیه در قبال 
اوکراین عادالنه است و مردم اروپا آن را مشاهده می کنند. 
این است که  اروپا عقیده من  نظرسنجی ها در  در مورد 
اکثریت شهروندان اروپایی از موضع رهبران سیاسی خود 
درباره اوکراین حمایت نمی کنند اما از عقیده و موضع ما 
در قبال اوکراین تعداد زیادی حمایت و پشتیبانی می کنند.
پس از رفراندوم مارچ سال جاری میالدی در کریمه که 
غرب  شد  روسیه  به  جزیره  شبه  این  پیوستن  به  منجر 
نگرانی خود را در این باره ابراز داشت که پوتین با هدف 
ایجاد مجدد مرزهای قدیمی اتحاد جماهیر شوروی سابق 
این اقدام را انجام داده است اما پوتین همواره این تمایل 
را رد کرده و می گوید عقیده مردمی در غرب بیش از آن 

چیزی است که رهبران آن ها ابراز داشته اند.
وی در این باره گفت: این یک اظهارنظر نادرست است 
و بیانگر واقعیت نیست. آن ها تالش می کنند تا برچسب 
ما  نیست.  اینگونه  که  حالی  در  بزنند  ما  به  طلبی  جاه 
نمی خواهیم امپراطوری یا اتحاد جماهیر شوروی را مجدد 
احیا کنیم. من تاکید دارم که هیچ کدام از سرویس های 

خاص و ویژه روسیه در کریمه فعالیت نمی کند.
رییس جمهوری روسیه درباره منزوی کردن این کشور 
درباره  و  است  غیرممکن  اقدام  این  که  کرد  اعالم 
تحریم های غرب علیه روسیه گفت: به عقیده من آن ها 
با این کار نتیجه معکوسی را به وجود می آورند چرا که 
تاثیری  هیچ  روسیه  المللی  بین  روابط  بر  تحریم ها  این 

تخریب  باعث  است  ممکن  تحریم ها  این  نمی گذارد. 
نچندان کم روابط اقتصادی و برهم زدن اوضاع اقتصادی 
نمی پذیرد.  را  روندی  چنین  کس  هیچ  و  شود  جهان 
هرکسی  برای  مطمئنا  تحریم ها  این  احتمالی  پیامدهای 
منفی خواهد بود و این پیامدها بر اروپا، روسیه و اقتصاد 
در  که  آنچه  این  بر  عالوه  می گذارد.  منفی  تاثیر  جهان 
اوکراین رخ می دهد منافع روسیه را نیز در معرض خطر 
ملی  امنیت  به  می توان  آن ها  جمله  از  که  می دهد  قرار 

روسیه اشاره کرد.
پوتین درباره افزایش فعالیت های ناتو و احتمال پذیرش 
اوکراین برای اقدامات نظامی این ائتالف گفت: این روند 
نه تنها ممکن بود باعث پذیرش حضور نظامیان ناتو در 

اوکراین شود بلکه باعث می شد تا سیستم های تهاجمی 
در قلمرو اوکراین مستقر شود که از جمله آن می توان به 
حضور نظامی در مناطقی از کریمه اشاره کرد. اگر چنین 
اتفاقی می افتاد پیامدهای ژئوپلیتیکی جدی برای روسیه 
به خروج  می توان  آن  جمله  از  که  می پیوست  وقوع  به 
بلند  درگیری های  و  سیاه  دریای  منطقه  از  روس  یگان 
مدت برای به دست گرفتن حق مشروع برای حضور در 

این منطقه اشاره کرد.
رییس جمهوری روسیه با اشاره به »منافع ملی شرکا که 
یک مساله اصلی برای بهبود روابط و فعالیت های موثر 
است« به برقراری روابط با انگلیس اشاره کرد و گفت: 
داشته  انگلیس همکاری  با  می توانیم همچون گذشته  ما 
باشیم در صورتی که منافع دو کشور در این روابط 

حفظ شود.
ولیعهد  چارلز،  پرنس  صحبت های  درباره  پوتین 
انگلیس که رییس جمهوری روسیه را به هیلتر شبه 
دانسته بود نیز گفت: من در این باره هیچ چیز نشنیدم 
اما اگر این صحبت ها درست باشد غیرقابل قبول و 

نادرست است.
به روسیه سفر  بار  پرنس چارلز چندین  افزود:  وی 
کرده و اگر چنین اظهارنظری و تشبیهی درباره من 
گفته باشد کامال غیرقابل قبول است و من مطمئنم که 
او چنین حرفی نزده چرا که او مرد با اخالقی است. 
من شخصا با او مالقات کردم و همین طور با سایر 
اعضای خانواده سلطنتی انگلیس و چنین رفتاری از 

این خانواده سلطنتی بر نمی آید.
با  گفت وگو  آماده  که  کرده  اعالم  همچنین  پوتین 
آرام  اقیانوس  در  مناقشه  مورد  جزایر  سر  بر  جاپان 
است اما جاپان ممکن است برای این مذاکرات آماده 

نباشد.
جاپان ماه گذشته میالدی علیه 23 تن از اتباع روس 
به لغو صدور ویزا مبادرت ورزید و پیرو راه ایاالت 
علیه  گسترده  تحریم های  اعمال  در  اروپا  و  متحده 

روسیه به خاطر اقدامات مسکو در اوکراین شد.
از  گروهی  با  صحبت  جریان  در  پوتین  حال  این  با 
خبرنگاران خارجی در حاشیه نشست اقتصاد جهانی سن 
آیا  هستیم.  جاپان  با  مذاکره  آماده  ما  گفت:  پترزبورگ 

جاپان آماده است؟ البته من شخصا مطمئن نیستم.
این جزایر مورد  مسکو و توکیو مدت هاست که بر سر 
در  و  کوریل  روسیه  در  که  هوکایدو  شمال  در  مناقشه 
مناقشه و درگیری   دارند،  نام  قلمروهای جاپانی  جاپانی 

دارند.
پوتین در این باره گفت: دو طرف منافع زیادی در حل 
فعالیت مشترک  با  تنها  مناقشه دارند و  این مساله مورد 

سخت می توانند این مناقشه را حل کنند.

تظاهرات ضد چینی ویتنامی ها
 در هنگ کنگ

پاکستان: 

هیچ تنشی میان دولت و ارتش وجود ندارد 

تشکیالت  رییس 
در  فلسطین  خودگردان 
مشترک  خبری  کنفرانس 
در  فرانسیس  پاپ  با 
به  کرد:  تاکید  بیت لحم 

و  عادالنه  برقراری صلح  راستای  در  واتیکان  تالش های 
فراگیر چشم امید داریم و از هر طرحی از سوی واتیکان 

جهت برقراری صلح استقبال می کنیم.
به گزارش شبکه اسکای نیوز عربی، محمود عباس، رییس 
تشکیالت خودگردان فلسطین روز یکشنبه در کنفرانس 
کاتولیک های  رهبر  فرانسیس،  پاپ  با  مشترک  خبری 
جهان در بیت لحم تاکید کرد: پاپ فرانسیس را در جریان 
آخرین تحوالت مربوط به روند صلح و همچنین وضعیت 
اسیران فلسطینی و نیز اقدامات اسرائیل در قدس شرقی 

قرار دادم.
انجام  اینکه هیچ محاکمه ای  افزود: اسرائیل بدون  عباس 
داده باشد بسیاری از فلسطینی ها را به اسارت درآورده و 
بیش از 30 روز است که اسیران فلسطینی در محکومیت 
و  زده اند  غذا  اعتصاب  به  دست  بی دلیل خود  بازداشت 
این وضعیت نمی تواند ادامه داشته باشد بلکه باید تالش 
جامعه جهانی را به همراه داشته باشد. ما از دولت اسرائیل 
می خواهیم از این اقداماتی که برخالف قوانین بین المللی 

است، دست بردارد.
وی تاکید کرد: باید درهای قدس شرقی به روی تمامی 
اسرائیل  سیاست های  اما  باشد  باز  مختلف  ادیان  اتباع 
از  فلسطینی ها  و  مسیحیان  از  بسیاری  مهاجرت  موجب 

سرزمین اصلی شان شده است.
و  امنیت  در  زندگی  خواهان  ما  کرد:  خاطرنشان  عباس 
صلح به دور از کینه و به دور از اشغالگری هستیم که این 

امر غیرممکن نیست.
اهداف  دیگر  بار  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس 
به  فلسطین  کشور  تشکیل  زمینه  در  فلسطین  تالش های 

پایتختی قدس شرقی را در کنار اسرائیل تکرار کرد.
اشغالی  اراضی  از  اسرائیل  اگر  کرد:  خاطرنشان  عباس 
عقب نشینی کند تمام کشورهای عربی و اسالمی آن را به 

رسمیت شناخته و با آن رابطه برقرار خواهند کرد.
احقاق  برای  واتیکان  تالش های  به  فلسطین  گفت:  وی 
حق مردم و دستیابی به آینده ای امن و با ثبات و بازگشت 
به جایگاه فرهنگی خود امیدوار است. ما از این فرصت 
خود  اسرائیلی  همسایگان  به  و  کرده  استفاده  تاریخی 
می گوییم که به ندای صلح گوش دهید چرا که امنیت و 
صلح همان طور که منافع ملت ما را تامین می کند به نفع 
ملت شما نیز است. ما خواهان برقراری صلحی براساس 

احترام هستیم.
دوگانه  سیاست های  کردن  دنبال  کرد:  عباس خاطرنشان 
نتیجه ای نخواهد داشت و  بام و دو هوا  و سیاست یک 

امنیت اسرائیل تنها با برقراری 
خواهد  برقرار  عادالنه  صلح 

شد.
پاپ فرانسیس نیز تاکید کرد: 
مساله  یک  امنیت  و  صلح 
می شود.  مشکالت  تمامی  حل  موجب  که  است  طبیعی 
از حقوقی  فلسطین  اقلیت مسیحی در  که  ما می خواهیم 
دینی  آزادی های  از  نیز  و  شهروندان  دیگر  همانند  برابر 

بهره مند شوند.
برای  هدفی  صلح  برقراری  که  کرد  خاطرنشان  وی 
واتیکان باقی خواهد ماند و ما محمود عباس را مرد صلح 
و سازنده صلح می دانیم و نشست اخیری که با او داشتیم 
که  شد  واتیکان  و  فلسطین  میان  روابط  تقویت  موجب 
از این امر می توان برای دستیابی به توافقی جهت بهبود 
وضعیت مسیحی ها و ایجاد یک همزیستی مسالمت آمیز 

استفاده کرد.
وی تاکید کرد که زمان پایان درگیری اسرائیل و فلسطین 
و تالش دو چندان برای برقراری صلح فراگیر فرارسیده 

است.
پاپ فرانسیس افزود:  منطقه خاورمیانه ده ها سال است که 
از تبعات این درگیری رنج می برد و زمان آن رسیده این 
برای  شرایط  و  یابد  پایان  است  قبول  غیرقابل  که  وضع 

برقراری صلح فراهم شود.
تشکیل  حق  شناختن  رسمیت  به  کرد:   خاطرنشان  وی 
صلح  و  امنیت  برقراری  برای  همه  سوی  از  کشور  دو 
بین المللی  شده  شناخته  رسمیت  به  مرزهای  ضمن  در 

ضروری است.
پاپ ابراز امیدواری کرد که به طرح ها و برنامه ها در این 

زمینه پاسخ مثبت داده شود.

پاکستان گزارش ها درباره تعمیق اختالفات میان دولت و ارتش این 
کشور را رد کرده و گفت، اسالم آباد هنوز تصمیم نگرفته که آیا به 
تالش ها برای مشارکت دادن شبه نظامیان طالبان پاکستان در مذاکرات 

صلح پایان دهد یا خیر.
به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از دولتمردان پاکستان گفت، در 
جریان نشست پرتنش چند روز اخیر فرمانده قدرتمند ارتش به نواز 
شریف، نخست وزیر این کشور گفت، زمان برای مذاکره با طالبان به 

پایان رسیده است.
نواز شریف سال گذشته میالدی زمام امور پاکستان را به دست گرفت 
و متعهد شد تا به راه حل  مسالمت آمیزی در مورد شبه نظامیان طالبان 

دست یابد و مذاکره با آن ها را در مرکز سیاست امنیتی اش قرار داد.
اما با ناکامی دوره های مذاکرات، ارتش به سوی یک راه نظامی در 

وزیرستان شمالی، مخفیگاه شبه نظامیان طالبان متمایل شد.
رسانه های پاکستان اغلب هرگز درباره اختالفات میان دولت و ارتش 

این کشور گزارش نمی دهند.
میان دولت و  بیانیه ای گفت، هیچ تنشی  پاکستان در  وزارت داخله 

ارتش وجود ندارد.
باید  این وضعیت  برای شفاف سازی  بیانیه آمده است:  این  ادامه  در 
گفت که این نشست در فضایی کامال مثبت و مناسب برگزار شد که 
در آن درباره طیف وسیعی از مسائل مربوط به امنیت ملی از جمله 

وضعیت مرزهای کشورمان مذاکره شد.
برای  تصمیمی  هیچ  گفت:  پاکستان  داخله  وزیر  خان،  علی  نثار 
مذاکرات  روند  توقف  شمالی،  وزیرستان  در  نظامی  کامال  عملیات 

اتخاذ نشده است.
علیه  پاکستان  نیروهای  نشست،  این  برگزاری  از  پس  روز  یک 

شبه نظامیان در مرز افغانستان دست به حمالت هوایی زدند.
وزیر کشور داخله افزود، حمالت هوایی و اقدامات نظامی کنونی در 
راستای تصمیم های اتخاذ شده صورت گرفته مبنی بر اینکه هرگونه 
اقدام خشونت آمیز یا تروریستی علیه غیرنظامیان یا اهداف نظامی با 

واکنش های تنظیم شده و برنامه ریزی شده مواجه خواهد شد.

عباس: 
از هر طرح واتیکان درباره صلح استقبال می کنیم
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بخش دوم و پایانی

پایان شکست با تفکر برتر

راهكارهایعملیبرایمثبتاندیشی

ـ احساس شادکامی و خوش بختی. هیچ چیز مثل زنده گی مثبت نگرانه نمی تواند 
که  انسان هایی  بیاورد.  به وجود  انسان  در  را  خوش بختی  و  شادکامی  احساس 
منفی  مسایل  و  افکار  با  کمتر  که  هستند  افرادی  می کنند،  خوش بختی  احساس 
منفی  مسایل  با  طبیعی،  و  الزم  مقدار  از  بیش  نمی دهند  اجازه  و  دارند  سروکار 
درگیر شوند. با نیمۀ پُر پیــاله زنده گی می کنند و اتفاقات را از جانب مثبت ارزیابی 
می کنند. افکار روزانۀ آن ها حول وحوش مسایل خوب دور می زند و با دیدگاهی 
مثبت کارها و امور زنده گی خود را دنبال می کنند. آن ها کمتر از نمی شود، نمی توان 
ارادۀ او را در جهت رسیدن به  انسان و  ... استفاده می کنند. مثبت بینی نیروی  و 

اهداف و خواسته هایش تأمین می کند.
ـ معنویات نقش مهمی در شادکامی دارند. امور معنوی و پیوندهای قلبی انسان 
با آن ها بسیار موثر هستند. این پیوندها عالوه بر کمک به انسان در جهت داشتن 
نگرشی مثبت به زنده گی، به او کمک می کنند در شرایط سخت و منفی و آزاردهنده 
نیز تسـلط بیشتری روی مسایل داشته باشند. انسان بدون معنویات و ارتباطش با 
این منابع، بی تکیه گاه است. در مراسم معنوی شرکت کنید، هر چند وقت به اماکن 

متبرکه بروید.
انسان بی انگیزه، راکد و کسل و بی تحرک است.  انگیزۀ خود را تقویت کنید.  ـ 
قوی  و  قدرتمند  را  شما  انگیزۀ  که  را  عواملی  و  بجنگید  انگیزه  ُمخل  عوامل  با 

می سازند، تقویت کنید.
ـ شبکۀ اجتماعی خود را وسعت دهید. داشتن روابط گسترده برای زنده گی سالم 
بیشتر دچار  استرس می شوند و  بیشتر دچار  تنها  افراد  مفید است.  و کم استرس 
نوع  این  کنید.  بیشتر  و  بیشتر  را  روابط خود  بی حوصله گی می شوند.  و  کسالت 
نیز  ناراحتی  و  در شرایط سخت  فراغت شما،  اوقات  کردن  پُر  بر  روابط عالوه 

تکیه گاه خوبی برای شما فراهم می کند.
ـ برنامه ریزی داشته باشید. بدون برنامه ریزی زنده گی به هم ریخته و نامنظم است 
به زنده گی خود بدهید کارها و  و بی نظمی ُمخل آسایش و خوش بختی. نظمی 
وظایف خود را مشخص کنید و هر چیز را سر جای خود قرار دهید و برای هر 
کاری وقتی تنظیم کنید. به این ترتیب، شما در بین کارها و وظایف و مشغله های 
مختلف گیر نخواهید افتاد و کمتر و کمتر دچار ناراحتی و استرس خواهید شد. 

طبعًا شادمان تر و شاداب تر خواهید بود.
به  افرادی که  از درون اوست.  آینه یی  انسان،  به ظاهر خود توجه کنید. ظاهر  ـ 
ظاهر آراستۀ خود اهمیت نمی دهند، عالوه بر تأثیر منفی خود روی اطرافیان، روی 
روحیۀ خود نیز تأثیر منفی می گذارند. به لباس، زیبایی و جوانی خود توجه کنید. 

زمانی را برای حفظ زیبایی و جوانی اختصاص دهید.
را  انسان  زنده گی  امور  و  برنامه ها  بیشتر  اهداف،  داشتن  باشید.  هدف مند  ـ 
از  اهداف تان  راستای  در  شما  زنده گی  روش  و  راه  می دهد.  قرار  تحت الشعاع 
زنده گی شکل می گیرد. اهداف بلندمدت و کوتاه مدت خود را معین کنید. خالقیت 
بیشتری به خرج بدهید و روش های جدیدی را برای رسیدن به اهداف خود یاد 
بگیرید. اهداف به شما انگیزه می دهند و شیوه های خوب زنده گی را برایتان ترسیم 

می کنند.
ـ تمرین. به طور مرتب در طی روز لحظاتی توقف کنید و ببینید مشغول فکر کردن 
به چیزی هستید. اگر متوجه شدید که بیشتر افکار شما منفی هستند، سعی کنید 

یک نکتۀ مثبت در آن ها پیدا کرده و فکرتان را تصحیح کنید.
این قانون ساده را نیز به یاد داشته باشید که هیچ وقت به خودتان حرفی نزنید که 

حاضر نباشید آن حرف را به دیگران بزنید.
ـ مثبت فکر کردن را تمرین کنید. اگر بدبین هستید و افکاری منفی دارید، توقع 
تبدیل  مثبت نگر و خوش بین  به یک فرد  باشید که در عرض یک شب،  نداشته 
شوید. اما با تمرین کردن، گفت وگوی ذهنی شما کم کم مثبت می شود و از حالت 
خودانتقادی بیرون می آید و خودپذیری جای آن را می گیرد و همین طور نسبت به 
جهان اطراف تان کمتر دیدگاهی بدبینانه خواهید داشت. تمرین تفکر مثبت، دید 
بهتری به شما می بخشد. وقتی حالت ذهنی مثبت باشد، قادرید از پس هر مسأله یی 
هرچه قدر هم استرس زا و ناراحت کننده باشد، به نحو موثری برآیـید. این توانایی 
)مثبت نگری( به سالمت جسم و روح شما کمک می کند و درهای جدیدی را به 

روی تان می گشاید. تمرین روزانه را به یاد داشته باشید.

منبع:تبیان

الحاج محمدضيا جاهد

هنگامی   19۴۸ سال  در  فلسطین  فاجعۀ 
آغاز شد که ایاالت متحدۀ امریکا، بریتانیای 
برای  فرانسۀ صغیر تصمیم گرفتند  کبیر و 
تسلط بر شرِق میانه و چاه های نفت، دولِت 

اسراییل را ایجاد کنند.
خرید  با  پیش  سال ها  از  که  یهودی ها 
این  قلِب  در  فلسطینیان،  مزارِع  و  خانه ها 
سرزمین پایگاه نظامی تأسیس کرده بودند، 
دست به اعمال تروریستی زدند و میلیون ها 
کاشانۀشان  و  خانه  از  را  مظلوم  فلسطینِی 
دشت های  در  به ناچار  آن ها  کردند.  بیرون 
لم یزرع  صحراهای  سایر  و  اردن  سوزاِن 
مهاجرین  کمپ های  در  یا  و  زدند  خیمه 

متوطن گشتند.
دولت به اصطالح متمدن اسراییل، طی 66 
سال اشغال سرزمین فلسطین، از هیچ نوع 
جنایتی در حِق اطفال، زنان و مرداِن بی گناه 
این  و  نکرده  دریغ  فلسطینی  بی دفاِع  و 
فلسطینی ها  دارد.  ادامه  کنون  تا  ستم کاری 
یکی از مظلوم ترین ملت ها هستند که دنیای 
امروز، آنان را بی وطن  به ظاهر آزادی خواهِ 
ساخته، نامِ میهن شان را از نقشه های جهان 

حذف کرده  و آزادی خواهان و مبارزان شان 
محکوم  مرگ  به  و  خوانده  تروریست  را 
کرده است. در حال حاضر، بیش از ۵000 
مبارزه  به جرم  فلسطینی  آزادی خواهاِن  از 
حقوق  تأمین  و  عدالت  آزادی،  برای 
دور  اسراییل،  مخوف  زندان های  در  بشر، 
این  می برند.  به سر  خانواده  آغوش  از 
همسر  با  مالقات  از  فلسطینی  زندانی های 
و اقارِب خود محروم هستند و صرف، به 
گونۀ بسیار محدود و در فواصل زمانی، از 

پشت پنجره با یکدیگر دیدار می کنند.
تنها کودکان ُخردسال می توانند از نزدیک با 
پدراِن زندانِی خود صحبت کنند. بنابراین، 
از این زندانی ها و همسران شان که  برخی 
ناچار  شوند،  اوالد  صاحب  دارند  آرزو 
قاچاق  برای  کودکان  این  از  که  شده اند 
کودکان  این  یعنی  کنند،  استفاده  اسپرم 
به  را  زندانی شان  پدراِن  اسپرم  می توانند 
فلسطینیان  از  یکی  دهند.  انتقال  بیرون 
زندانی در جنوب اسراییل “سمیر ابرفاید” 
نام دارد. او به 1۸ سال حبس محکوم شده 
و 11 سال است که از همسر و خانواده اش 
وی  خانِم  است.  شده  نگه داشته  به دور 
“سواد ابوناید” نام دارد و یک زن 3۴ساله 

از  را  “ُحریه”  فرزندش  می گوید  او  است. 
طریق تزریق اسپرمِ شوهرش حمل گرفته و 
به دنیا آورده است. او می افزاید که پرورش 
و  دشوار  بسیار  پدرش،  نبود  در  کودک 

غم انگیز است. 
اولین کودکی که به این شیوه با تزریق نطفه 
آگست  در  شده،  متولد  پدرش  )اسپرم(ی 
2012 بوده و تا اکنون 1۵ طفل به این روش 
تولد شده اند و 1۵زِن دیگر نیز هم اکنون به 
همین شیوه حامله هستند. داکتر “سالم ابو 
غیزران” رییس کلینیِک رازان که در عمل 
موثر  نقش  اطفال  این  پیدایِش  برای  لقاح  
برای  مرد  نطفۀ  که  می گوید  است،  داشته 
همین  دارد.  بهره برداری  قابلیِت  12ساعت 
 که اسپرم به کلینیک می رسد، بی درنگ در 
دستگاه نگه داری می شود تا این که به رحم 

انتقال یابد.
در یک کلینیِک دیگر در نوار غزه که در آن 
کنون  تا  می گیرد،  صورت  مصنوعی  لقاح 
یک طفل به این شیوه متولد شده و شش 
اطفال شان  والدت  انتظار  در  دیگر  خانِم 

هستند.
آبروی  برای حفظ  غیزران می گوید:  داکتر 
به  زندانی ها  نطفۀ  سپردن  هنگام  در  زنان، 

کلینیک، دو نفر از طرِف شوهر دو نفر از 
نطفه  بودن  موثق  مورد  در  همسر  طرِف 

شهادت کتبی می دهند. 
پروسۀ لقاح مصنوعی در کنارۀ غربی دریای 
اردن، بین دو تا سه هزار دالر هزینه در بر 
برای  را  کار  این  غیزران  داکتر  اما  دارد؛ 
شوهران شان  که  فلسطینی یی  جواِن  زنان 
به  می برند،  به سر  اسراییل  زندان های  در 

صورِت رایگان انجام می دهد.
می ریزد  اشک  که  حالی  در  غیزران  داکتر 
بی پایاِن  رنج های  به  دنیا  می گوید: 
هیچ  بی گناه شان  زندانیاِن  و  فلسطینی ها 
زندانی ها  این  از  بعضی  ندارد.  توجهی 
از  پس  هم  بعضی  و  کرده اند  ازدواج  تازه 
این که بعد از سال ها اسارت، آزاد شده اند، 
باال رفتِن سن  اثر  نابارورِی زنان شان بر  با 

مواجه گشته اند.
طبق آماری که در سال 2012 از طرف ادارۀ 
از  است،  یافته  انتشار  فلسطین  خودگردان 
در   فلسطینی ها  سرزمین های  اشغال  سال 
ـ  فلسطینی  هشت صدهزار  کنون  1967تا 
یعنی 20 درصد مردم فلسطین ـ یک هفته 
اسراییل  زندان های  در  را  آن  از  بیشتر  یا 
یکی  کارا  اسحق  گفتۀ  به  کرده اند.  سپری 

و  روحی  وضع  زندانی،  فلسطینی های  از 
ناگوار  بسیار  فلسطینی  زندانیاِن  جسمِی 

است.
از  تا  می کوشند  بسیار  اسراییلی  مقامات   
بیرون  به  فلسطینی   زندانیاِن  نطفۀ  انتقال 
نگذارند  این گونه،  و  کنند  جلوگیری 
و  کهنه  مبارزاِن  خوِن  از  جدیدی  مبارزاِن 

دربند به وجود آیند.
 عروسی و اوالددار شده برای فلسطینی ها 
با غم و رنِج بسیار همراه است. فلسطینی ها 
طی 66سال حکمرانِی جابرانۀ اسراییل، در 
پهلوی مصایبی  مثل مهاجرت های اجباری 
و زنده گی در کمپ ها و صحراهای سوزان، 
و  خانواده گی  روابط  برقراری  و  تماس  از 
حق مسافرت نیز محروم نگه داشته شده اند. 
ارتفاعاِت  طرِف  دو  در  که  فلسطینی هایی 
خانواده ها  بین  و  می کنند  زنده گی  جوالن 
اشغال گِر  دولت  توسط  اقارب شان  و 
است،  شده  کشیده  خاردار  سیم  اسراییل 
دور  راهِ  از  جوانان شان  ازدواج  به  ناچار 
ارتقاعاِت  باروهای  به  هستند و عروس را 
سوی  دو  در  خانواده ها  و  می برند  جوالن 
سیم های خاردار و باروها انتظار می کشند؛ 
عروس تنها و با پای پیاده در میان سنگ و 

نظامِی  قرارگاه  طرف  به  خاشاک  و  خاک 
گریه  همه  می افتد،  به راه  اسراییلی های 
می کنند و انتظار می کشند که نوعروس شان 
با چه سرنوشتی روبه رو می شود، آیا اجازه 
می یابد که به شوهرش بپیوندد و یا این که 

برگردانده می شود!
این همه در حالی ست که مقامات امریکایی 
مذاکرات صلح،  بهانۀ  به  که  دارند  نظر  در 
دربند  اسراییلِی  جاسوس  و  زندانی  چند 
رژیم  این گونه  تا  کند  آزاد  را  فلسطینی ها 

اسراییل به صلح تشویق شود. 
با  مستقیم  مذاکرات  از  اسراییلی ها 
عباس  محمود  آن که  از  پس  فلسطینی ها 
به عهده  را  خودگردان  تشکیالت  ادارۀ 

گرفت، ابا ورزیدند.
در  بشر  حقوِق  حقیقِی  گزارش  است  این 
حقوق  سازماِن  هیچ  طرِف  از  که  فلسطین 
و  نمی شود.  سپرده  نشر  به دست  بشری  یی 
جهان  مسلماناِن  که  گفت  باید  دردمندانه 
چشم شان  اسالم،  جهان  حکمراناِن  به ویژه 
مردم  بی شمارِ  دردهای  و  رنج ها  بر  را 
دولِت  روزۀ  هر  جنایت های  و  فلسطین 
اسراییل بسته اند و هیچ کارِ درخوری برای 

نجاِت فلسطینیان انجام نمی  دهنـد.

ازدواجوتوالدازراهدور؛

تحفۀجهاِنمتمدنبهمردِمفلسطین



ابوالفضل جالل 
بخش نخسـت

»رمان حماسة جامعة بورژوازی است«.
هگل

لوسین گلدمن را می توان متفکری در مسیر اندیشۀ هگل، 
تکامل  بیشتر در مسیر  او  آثار  دانست.  لوکاچ  مارکس و 
اندیشۀ سوسیالیستی قرار دارند. حوزه های کاری گلدمن، 
به نوعی به دو شاخۀ اصلی فلسفه و جامعه شناسی ادبیات 

تقسیم می شوند.
میان  رابطه  به  نگاهی  گلدمن  لوسین  فلسفی،  حوزۀ  در 
امانوئل  اندیشۀ  تحول  در  پیش انتقادی  و  انتقادی  ادوار 
باور است که غفلت گسترده دورۀ  این  کانت دارد و بر 
نموده  زایل  را  انتقادی  دورۀ  شایستۀ  فهم  پیش انتقادی، 
است. گلدمن نگرش »کلیت« کانت را با جهان نگری اساسًا 
متفاوت تجربه گرایی و خردگرایی فرانسوی مقایسه کرد 
و از این طریق کمک ویژه و قطعی کانت را در گسترش 
فلسفۀ اروپایی به اثبات رساند. با انجام این کار، او نشان 
کانت  تفکر  به  لوکاچ  و  مارکس  هگل،  چرا  که  می دهد 
چونان مکمِل فلسفِی انقالب فرانسه می نگریستند. به باور 
مارکوزه، این کانت بود که گلدمن را به سوی مارکسیسم 
در  باید  را  گلدمن  تأثیر  بیشترین  اما  هگل.  نه  و  کشاند 
شناسی  جامعه  به خصوص  ادبیات  شناسی  جامعه  حوزۀ 
رمان دانست. در این مقاله سعی بر آن است تا در سایۀ 
از  اجمالی  به شناختی  گلدمن،  لوسین  نظرات  و  مفاهیم 

جامعه شناسی ادبیات برسیم.
آن  در  که  می داند  ذهنی  حماسه یی  را  رمان  گلدمن 
خود  خاِص  شیوۀ  به  جهان  ترسیم  خواستار  نویسنده 
تام  هماهنگی  که  است  آن  بر  واقع  در  حماسه  است. 
دنیایی را عرضه می دارد که در آن  بیان کند و  را  جهان 
همۀ پاسخ ها، حتا پیش از طرح پرسش ها، داده شده اند؛ 
زنده گی  جلوه های  همۀ  دل  در  معنا،  آن،  در  که  جهانی 
نهفته است و فقط باید آشکارا بیان شود. جهان حماسه 
با وحدت )یا به گفتۀ گلدمن با اتحاد و اشتراک( قهرمان 
و واقعیت مشخص می شود و این دقیقًا در مقابل جهان 
ارزش باختۀ رمان قرار دارد؛ حماسه یی ذهنی که برخالف 
حماسه و افسانه، با گسسِت رفع نشدنی میان قهرمان و 
در  امر،  واقعیت  در  که  جهانی  می شود؛  مشخص  جهان 
محو  از  پس  و  خدایان  عزیمت  از  پس  فردگرا،  جامعۀ 
اجتماع باستانی و فئودالی، معنای خود را از دست داده 
است. رمان حماسه جهان بی خداست، نفسانیات قهرمان 
جست وجوی  سرگذشت  »رمان،  است.  اهریمنی  رمان، 
تباه )Recherche degrade( است ـ که لوکاچ آن را اهریمنی 
 )Authentique( می نامد ـ جست وجوی ارزش های راستین
به  و  گسترده تر  بسیار  سطحی  در  نیز  آن  که  جهانی  در 
در   )20  ،1371 )گلدمن،  است.«  تباه  متفاوت،  گونه یی 
این جا منظور از ارزش های راستین، ارزش هایی است که 
بدون حضور آشکار در رمان، مجموعۀ جهان رمانی را به 
صورت ضمنی )Implictite( سامان می دهند. ارزش هایی که 

هیچ یک از شخصیت های رمان از آن ها آگاهی ندارند.
گلدمن از گسسِت رفع نشدنی میان قهرمان و جهان در 
رمان سخن به میان می آورد و می گوید: »... گسسِت قاطع 
نبود  به شعر غنایی می انجامد و  یا  تراژدی  به  و صرف، 
 )Accidentlle( تصادفی  صرفًا  گسسِت  وجود  یا  گسست 
 )21  ،1371 )گلدمن،  می رسـد.«  افسانه  یا  حماسه  به 
تراژدی  میان  در  جایی  رمان  که  است  معتقد  گلدمن  و 
دیالکتیکی  ماهیتی  دارای  و  است  شده  واقع  حماسه  و 
است، زیرا از یک سو اتحاد بنیادین قهرمان و جهان را که 
الزمۀ همۀ صورت های حماسی است، و از سوی دیگر، 

گسسِت رفع نشدنی آن ها را در بر دارد.
را  آن  گلدمن  که  است  اهریمنی  قهرمانی  رمان،  قهرمان 
 )Heros problematique( »قهرمان »مسأله دار« یا »پروبلماتیک
می نامد، که تعریفی است از برساخته های لوکاچ. گلدمن 
بدفهمی  از هر گونه  پرهیز  برای  و  واژه  این  تعریف  در 
این گونه می نویسد: »اصطالح »شخصیت پروبلماتیک« را 
نه به معنای »فرد مسأله ساز« بلکه به معنای شخصیتی به 
کار می بریم که زنده گانی و ارزش هایش، او را در برابر 
مسایلی حل نشدنی که نمی تواند آگاهی روشن و دقیقی 
ویژه گی  این  و  دهند  می  قرار  آورد،  دست  به  آن ها  از 
است که قهرمان رمانی را از قهرمان تراژیک جدا می کند.« 
)گلدمن، 1371، 260( به نوعی گلدمن انسان پروبلماتیک 
را انساِن مسأله دار، بی آینده، معترض و پُرمشکلی می داند 
اصیل  و  کیفی  ارزش های  جویای  تباه،  جهانی  در  که 
جامعه  مخالف  و  منتقد  دلیل،  همین  به  و  است  انسانی 

است و در حاشیۀ آن جای می گیرد.
گلدمن معتقد است که نخستین مسأله یی که جامعه شـناسی 
خود  میان  رابطه  موضوع  بپردازد،  بدان  می بایست  رمان 
فرم  این  که  است  اجتماعی  محیط  ساختار  و  رمان  ُفرم 
در درون آن تکامل یافته است؛ یعنی رابطۀ رمان به مثابۀ 
نوع ادبی و »جامعۀ فردگرای مدرن«. »فرم رمان در واقع 
ادبی  برگردان )Transposition( زنده گی روزمره در عرصۀ 
فردگرایی  جامعۀ  در  روزمره  زنده گی  برگردان  است، 
و  رمان  ادبی  ُفرم  میان  است.  بازار  برای  تولید  زادۀ  که 
رابطۀ روزمرۀ انسان ها با کاالها به طور کلی، و به معنای 
گسترده تر، رابطۀ روزمرۀ انسان ها با انسان های دیگر، در 
دقیق  هم خوانی  کند،  می  تولید  بازار  برای  که  جامعه یی 
جامعه یی،  چنین  در   )29  ،1371 )گلدمن،  دارد.«  وجود 
کیفیت تولید کاالها و رابطۀ آن ها با نیازهای انسانی، تابع 
قوانین بازار و سلطۀ ارزش مبادله است. چیزی که تولید 
به  که  چیزی  و  فروش  برای  است  محصولی  شود،  می 

به  خریدنی.  است  کاالیی  اساس  در  رسد،  می  مصرف 
عبارت دیگر، ارزش مصرف با وجودی که شرط ضروری 
برای تحقیق ارزش مبادله و سود است، به حالت ضمنی 
در  راسـتین  ارزش های  نابودی  همان  این  و  می آید.  در 
دنیایی تباه است. و گلدمن این دو ساختار، یعنی ساختار 
یک نوع رمانی و ساختار مبادله ـ در جامعۀ سرمایه داری 
ـ را کاماًل همخوان می داند و از ساختاری یگانه و واحد 

در دو عرصۀ متفاوت سخن می راند.
جامعه شناسی  سنتی  الگوهای  که  می کند  اشاره  گلدمن 
مورد  در  نمی توان  را  آن  غیر  یا  مارکسیستی  ادبی، خواه 
هم خوانی ساختاری که به آن اشاره شد، به کار برد. در 
واقع، اغلب کارهای جامعه شناسی ادبی سعی بر آن دارند 
 Conscience( ادبی و آگاهی جمعی آثار  میان مهم ترین  تا 
collective( این یا آن گروه اجتماعی که این آثار در میان 

آن ها آفریده شده اند، پیوند برقرار سازند. برای روشن تر 
خوانش  به  هم  اشاره یی  نباشد  بد  شاید  بحث  شدن 

مارکسیستی سنتی جامعه شناسی ادبی داشته باشیم. موضع 
کارهای  مجموعه  با  عمده یی  تفاوت  سنتی  مارکسیستی 
گرایش  این  تنها  ندارد،  مارکسیستی  غیر  جامعه شناختی 
تمام  به رغم  اما  دارد،  را عرضه می  مفهوم جدید  چهار 
دیگر  با  مارکسیستی  ادبی  شناسی  جامعه  تفاوت ها،  این 
شناسی  جامعه  همانند  ادبی،  شناسی  جامعه  گرایش های 
مشترک  اصل  در یک  نسبی باور  یا  و  پوزیتیویستی  ادبی 
باور  این  بر  همواره  نیز  آن ها  که  است  این  آن  و  است 
یا  ادبی، هنری  اند که زنده گی اجتماعی در عرصۀ  بوده 
فلسفی، فقط از رهگذر حلقۀ واسطۀ آگاهی جمعی بیان 

می شود و بس.
نخستین مفهومی را که گرایش مارکسیستی به آن اشاره 
می کند این است که اثر ادبی، بازتاِب صرِف یک آگاهی 
گرایش های خاص،  بلکه  نیست؛  معین  و  واقعی  جمعی 
آگاهی گروه اجتماعی معینی را می رساند، و البته این آگاهی 
نوعی  به سمت  که  دانست  پویا  واقعیتی  باید  را  جمعی 
تعادل پیش می رود. گرایش مارکسیستی بر آن است که 
آن چه آن ها را از گرایش های جامعه شناختی پوزیتویستی، 
می  جدا   )Eclectique( التقاطی  یا   )Relativiste( نسبی باور 
مارکسیستی،  شناسی  جامعه  که  است  نکته  این  سازد، 
 )Conscience possible( مفهوم اساسی را در آگاهی ممکن
می یابد و نه در آگاهی جمعی واقعی و بر آن است که 
تنها به یاری آگاهی ممکن است که آگاهی جمعی واقعی 
درک می شود. آگاهی ممکن، آگاهی است که به ماهیت 
اشاره  آن  به  که  مفهومی  دیگر  است.  وابسته  خود گروه 
می شود این است که رابطۀ اندیشه جمعی و آفرینش های 
اندیشۀ  محتوای  یگانه گی  بر  مبتنی  ادبی،  فردِی  عظیم 
جمعی و این آفرینش ها نیست، بلکه بر انسجام بیشتر و 
هم خوانی ساختارهای آن ها استوار است؛ هم خوانی یی که 
ممکن است از طریق محتوایی متفاوت با محتوای واقعی 

آگاهی جمعی، بیان شوند. 
که  اثری  که  است  این  مارکسیست ها  مفهوم  سومین 
باشد،  منطبق  معینی  اجتماعی  گروه  ذهنی  ساختار  با 
ممکن است ـ اما در موارد بسیار نادر. خصلت اجتماعی 
به  به ویژه در آن است که یک فرد هرگز نمی تواند  اثر 
تنهایی ساختار ذهنی منسجمی را ایجاد کند که با آن چه 
جهان نگری )Vision du monde( یک گروه یا طبقه اجتماعی 
نامیده می شود، منطبق باشد. فقط گروه اجتماعی می تواند 
چنین ساختاری را بپروراند، فرد صرفًا می تواند انسجام 
بیشتری به آن بدهد و آن را به عرصۀ آفرینش تخیلی و 

اندیشه مفهومی و غیره، بکشاند. 
واقعیتی  نه  جمعی،  آگاهی  که  است  این  مفهوم  آخرین 
به طور  این آگاهی  نه واقعیتی مستقل.  نخستین است و 
افراد شرکت کننده در زنده گی  ضمنی در مجموعه رفتار 
می شود.  پرورده  غیره،  و  سیاسی  اجتماعی،  اقتصادی، 
برای  مهم  بی نهایت  مفاهیم  این  که  پیداست  به روشنی 
و  مارکسیستی  اندیشۀ  میان  عظیم  بسیار  تفاوتی  بیان 
دیگر نگرش ها به جامعه شناسی ادبیات، کفایت می کند، 
اما همان طور که اشاره شد، این گرایش نیز مانند دیگر 
هم خوانی  بیان  در  ادبیات  شناسی  جامعه  گرایش های 
ساختار نوع رمان و ساختار مبادله در جامعۀ سرمایه داری 

و انطباق آن ها نارسا و ناکافی می نماید.
این  نمود  مارکسیستی می توان وارد  بر نگرش  نقدی که 
سبب  به  را  پرولتاریا  که  مارکسیستی  نظریۀ  که:  است 
آن که در جامعه شیءواره، تحلیل نرفته بود، یگانه گروه 
اجتماعی می دانست که می تواند مبنا و اساس یک فرهنگ 
جدید باشد، نگرشی که مبتنی بر این بینش جامعه شناسی 
سنتی بود که می پنداشت هیچ گونه آفرینش هنری راستین 
و مهم تحقق نمی پذیرد مگر بر اساس هماهنگی بنیادین 
گروه  ذهنی  ساختارِ  با  اثر  آفرینندۀ  ذهنِی  ساختار  میان 
خاص و نسبتًا گسترده یی که هدف عامی را دنبال می کند. 
بیگانه  شیءواره  جامعه  با  تنها  نه  غربی  پرولتاریای  اما 
نایستاد،  آن  مقابل  در  انقالبی  نیرویی  مثابۀ  به  و  نماند 
میان  در  درآمیخت.  آن  با  زیادی  حد  تا  عکس  بر  بلکه 
آثار ادبی می توان آثاری را یافت که بیانگر جست وجوی 
دفاع  آن  از  اجتماعی  گروه  هیچ  که  است  ارزش هایی 
نمی کند و گرایش زنده گی اقتصادی نیز این است که آن ها 
را نزد تمامی اعضای جامعه به حالت ضمنی درآورد و 
چه بسا بخش عظیمی از هنر مدرن را بتوان مصداق همین 
آفرینش هایی مدرن که صورت های راستین  دانست؛  امر 
آفرینش فرهنگی هستند، بی آن که بتوان آن ها را به آگاهی 
ـ حتا به آگاهی ممکن ـ گروه اجتماعی خاصی پیوند داد.
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بیروح رمان؛حماسةجهـان
نگـاهی به جامعه شناسی ادبیات در آثار لوسین گلدمن
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گلدمن رمان را حماسه یی ذهنی می داند که در آن نویسنده خواستار ترسیم جهان به شیوة خاِص 
را عرضه  دنیایی  و  کند  بیان  را  تام جهان  که هماهنگی  است  آن  بر  واقع  در  است. حماسه  خود 
می دارد که در آن همة پاسخ ها، حتا پیش از طرح پرسش ها، داده شده اند؛ جهانی که در آن، معنا، 
در دل همة جلوه های زنده گی نهفته است و فقط باید آشکارا بیان شود. جهان حماسه با وحدت )یا 
به گفتة گلدمن با اتحاد و اشتراک( قهرمان و واقعیت مشخص می شود و این دقیقًا در مقابل جهان 
ارزش باختة رمان قرار دارد؛ حماسه یی ذهنی که برخالف حماسه و افسانه، با گسسِت رفع نشدنی 
میان قهرمان و جهان مشخص می شود؛ جهانی که در واقعیت امر، در جامعة فردگرا، پس از عزیمت 

خدایان و پس از محو اجتماع باستانی و فئودالی، معنای خود را از دست داده است



    سال ششم   y شمارة یکهزار  سه صدو پنج   y دو شنبه  5  جوزا  / خرداد  y 1393 26 رجب المرجب  y 1435 26 می  62014

تاجیکستانمرزخودباافغانستانراتقویتمیکند

مردم  تیلفونی  مکالمات  شنود  وزیران  شورای 
افغانستان توسط امریکا را نقض »صریح حاکمیت 
ملی، حقوق بشری و شهروندی مردم افغانستان 

دانست.«
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، وزیر مخابرات و تکنالوژی 
وزیران  شورای  در  شنبه  یک  روز  معلوماتی 
شنود  دربارۀ  اخیر  گزارش های  نشر  مورد  در 
نیروهای  جانب  از  افغان ها  تیلفونی  مکالمات 

امریکایی معلومات داد. 
طریق  از  مکالمات  این  شنود  که  گفت  وی 
مواد  قاچاق  با  مبارزه  منظور  به  دستگاه هایی  که 
مخدر از سوی نیروهای بریتانیایی و امریکایی در 

افغانستان نصب گردیده، صورت می  گیرد.
بر بنیاد این خبرنامه، به دلیل این که این فعالیت ها 
تخطی صریع و آشکار از توافقات مبنی بر استفادۀ 
تخنیکی از این دستگاه ها و مهمتر از آن که نقض 

نقض  است،  افغانستان  ملی  حاکمیت  صریح 
حقوق بشری و شهروندی افغان ها که در قانون 

اساسی افغانستان تضمین شده می باشد.
 شورای وزیران به وزارت های داخله و مخابرات 
و تکنالوژی معلوماتی وظیفه سپرد تا به فعالیت 

تاسیسات یاد شده فوراً پایان دهند.
در جلسه همچنان به مشاور امنیت ملی هدایت 
فعالیت های خالف  این  به  رابطه  تا در  داده شد 
قانون، نارضایتی شدید حکومت افغانستان را به 
جانب ایاالت متحده امریکا ابراز نموده و موضوع 

را جداً با آن ها پیگیری نماید.
جولیان آسانژ، مدیر سایت افشاگر ویکی لیکس، 
که  است  کشوری  آن  افغانستان  کرده  اعالم 
ذکر  بدون  اخیرا  اینترسپت  و  پست  واشنگتن 
تقریبا تمامی مکالمات  نامش گزارش کردند که 

تلفنی در آن توسط آمریکا شنود می شده است.
آقای آسانژ در اطالعیه یی گفته است که واشنگتن 
پست و اینترسپت به درخواست دولت آمریکا از 

ذکر نام افغانستان خودداری کرده اند.
او این امر را »سانسور« توصیف کرده و گفته است 
چنین سانسوری حق تعیین سرنوشت یک ملت 

را درباره موضوعی حساس زیر سوال می برد.
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با نزدیکی به زمان خروج نیروهای نظامی خارجی 
از افغانستان، تاجیکستان تصمیم گرفته تا مرز خود 

با این کشور را شدیداً اداره و تقویت کند. 
بسیاری از تحلیلگران حوزۀ آسیای مرکزی معتقدند 
تا  افغانستان  از  با خروج نیروهای نظامی خارجی 
در  تنش  بروز  احتمال  میالدی،  جاری  سال  پایان 

مرزهای جنوبی تاجیکستان وجود دارد. 
افغانستان هزار و ۴00 کیلومتر مرز  تاجیکستان و 
وضعیت  به  توجه  با  که  مرزهایی  دارند،  مشترک 
مرزبانی  نیروهای  سابق  مقام  یک  منظر  از  خاص 
تاجیکستان ضرورت دارد از نظر دفاعی و نظامی 

تقویت شود. 
مرزبانی  نیروی  فرمانده  سابق  معاون  ظرف 
ناامن  افغانستان  تا زمانی که  تاجیکستان می گوید: 
زیاد  تاجیکستان  برای  خطر  بروز  احتمال  است، 
است، به همین خاطر تقویت مرزها ضروری است 

و مرزبانان باید همیشه در حالت دفاعی باشند. 
کار شناسان می گویند: اگر چه مرزها میان افغانستان 
قاچاقچیان  تردد  محل  اکنون  هم  تاجیکستان  و 
افغانستان  از  ناتو  نیروهای  خروج  با  اما  است، 
ترریستی  گروهای  و  جنگجویان  استفاده  احتمال 
از مرز برای انجام عملیات تروریستی وجود دارد. 
های  ساتنمن  از  یکی  اف  اهلل  رحمت  شاه  بهرام 
سابق نیروی مرزبانی می گوید که خبرهای زیادی 
مبنی بر اینکه طالبان در مرزهای تاجیکستان، نفوذ 
خود را بیشتر کرده است، منتشر می شود. او گفت: 
تاجیکستان  مرزی  استحکامات  و  مواضع  چه  اگر 
نباید از حضور  اما  در برخی مناطق خوب است، 
گروه های خطرناک تروریستی در مرزها غافل شد. 
سازمان پیمان امنیت جمعی که تاجیکستان عضو آن 
است، برای کمک در تحکیم مرزهای تاجیکستان 
اعالم آمادگی کرده بود، اما با گذشت چند ماه این 
وعده اجرا نشد. امامعلی رحمان رییس جمهوری 
ماه  ابتدای  این سازمان در  تاجیکستان در نشست 
جاری میالدی از عملی نشدن این وعده ها گالیه 

کرده بود. 
دبیر کل سازمان پیمان امنیت جمعی تابستان سال 
گذشته گفته بود این سازمان تا پایان سال کمک های 
نظامی خود را برای تحکیم مرزهای تاجیکستان با 

افغانستان ارسال خواهد کرد. 

نیکوالی باردیوژا افزود: بحران و درگیرهای امنیتی 
نیروهای  خروج  با  است  ممکن  منطقه  این  در 
از  شود،  تشدید  افغانستان  از  المللی  بین  ائتالف 
این رو تاجیکستان را به عنوان کشور هم مرز این 

سازمان با افغانستان تقویت می کنیم. 
که  گویند  تاجیکستان می  مرزبانی  اداره  مسووالن 
»پنج«  مرزی  های  قطعه  در  بیشتر  مرزی  حوادث 
و »شور آباد« به خاطر وجود مناطق صعب العبور 

مشاهده می شود. 
تحکیم  به  کمک  خواستار  تاجیکستان  چه  اگر 
مرزهای خود با افغانستان است، اما مسئوالن نیرو 
های مرزبانی این کشور می گویند اکنون بعد از 20 
کنترول  را  مرزها  روس ها  حضور  بدون  که  سال 
می کنیم، آنقدر توانمند شده ایم که قادر هستیم از 

مرز دفاع کنیم. 

می گوید:  مرزبانی  اداره  مسوول  غیورف  خسرو 
خاطر  به  مرزبانان  مرزبانی،  تاسیس  اول  سال های 
تجهیزات  نداشتن  و  مرزبانی  فنون  با  نبودن  آشنا 
حمایت های  با  اکنون  اما  بودند،  مواجه  مشکل  با 
دولت و سازمان های بین المللی این مشکل از میان 
رفته است. وی گفت: در 20 سال گذشته مرزبانان 

نیرو  هر  جلوی  که  اند  اندوخته  کافی  تجربه  ما 
اراده مرزبانان  نیرویی  بگیرند و هیچ  را  متجاوزی 
را جهت حفظ مرزهای رسمی نمی تواند، بشکند. 

این مسوول اداره مرزبانی می گوید: ساکنان نواحی 
نیروهای  با  تجاوز  از  گیری  جلو  برای  مرزی 
مرزبانی همکاری دارند و به همین خاطر امنیت در 
مرز نسبت به چند سال پیش خیلی بهتر شده است. 
به گزارش ایرنا، منصور عمراف معاون رییس کمیته 
دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز یک ماه پیش در 
همایشی گفت که جامعه جهانی برای تحکیم مرز 
تاجیکستان و افغانستان در سه سال اخیر ۴۵ میلیون 
تقویت  در  بودجه  این  که  است  کرده  کمک  دالر 

مرزبانی تاثیر خوبی داشته است. 
تاجیکستان  امنیت  شورای  سابق  دبیر  اف  عظیم 
از  ناتو  نیرو های  به رسانه ها گفت که خروج  نیز 
افغانستان هیچ پیامد بدی برای تاجیکستان نخواهد 
داشت و با خروج نیروهای ناتو آرامش در منطقه 
تاجیکستان  امنیتی  مقامات  شد.  خواهد  حکم فرما 
می گویند که در سه سال گذشته در مرز این کشور 
با افغانستان 36 قاچاقچی مسلح کشته و سه هزار و 

۵00 کیلو انواع مواد مخدر کشف شد.
 

په دویم پړاو کې د ډاکټر...
کې وویل، دوی له اوسنیو ستونزو نه د هېواد ژغورنې لپاره د 

اصالحاتو او همپالنې له ټیم نه مالتړی کړی دی او د هغه چا 

پر وړاندې به جهاد کوي، چې په افغانستان کې قومي، ژبني 

او مذهبي تعصبونه رامنځته کوي.

هغه وايي، ډاکټر عبدالله عبدالله یو پوه، مجاهد او په دولتي 

چارو کې له بشپړ تجربې برخمن شخصیت دی، چې کوالی 

يش اوسنیو ستونزو ته د یوه پیاوړي، کاري او تخصيص ټيم 

په جوړول رسه د پای ټکی کېږدي.

ده زیاته کړه، ډاکټر عبدالله عبدالله وررسه ژمنه کړې، چې د 

بریا په صورت کې به په هېواد کې ښه تخصيص ټیم او کاري 

سامله اداره رامنځته کوي، کار به اهل ته سپاري او د روابطو 

پر ځای به ضوابط حاکموي.

ښاغلی شېرزی ډاډه دی، چې ډاکټر عبدالله عبدالله د دغو 

ټاکنیز  نور  او  دی  وايي،  هغه  لري.  وړتیا  کېدو  پوره  د  ژمنو 

ټېمونه او خپلواکه ميل شخصیتونه د ميل یووايل د تامین او 

پیاوړتیا لپاره د ډاکټر عبدالله عبدالله په مرشۍ د اصالحاتو 

او همپالنې له ټیم نه خپل مالتړ اعالن کړی دی.

اغا  ګل  نوماند  ولسمرشۍ  د  کې  پړاو  لومړي  په  ټاکنو  د 

شېرزي، هغه کسان چې غواړي په هېواد کې ژبني، قومي، 

سمتي او مذهبي تعصبونه رامنځته کوي، ميل خاینین وبلل 

او زیاته یې کړه، چې دوی به یې پر وړاندې جهاد وکړي: )) 

موږ په افغانستان کې د بېګانه وو شتون نشو زغملی. هغوی 

خاینین  هغه ميل  منځته کوي  را  دري خربه  او  پښتو  د  چې 

دي. هيڅوک باید دې مسایلو ته ملن ونه وهي. موږ غواړو 

ميل یووالی تامین يش. د کرزي له حکومت وړاندې موږ په 

بن، اېټالیا او نورو هېوادونو کې په دې اړه غونډې او ناستې 

کړي دي. چې باید په هېواد کې ميل یووالی رامنځته يش. دا 

د پښتو او دري خربې نورې ورکې يش. باید یو ميل وحدت 

ټینګ يش.((

د ننګرهار پخواين وايل د ولسمرش کرزي په حکومت نیوکه 

وکړه او ویې ویل، چې ویې نشو کوالی په هېواد کې سامله 

اداره رامنځته کړي، ميل یووالی تامین کړي، بلکې په هېواد 

کې فساد اوج ته ورسېد، افغانستان د فاسد هېواد نوم خپل کړ 

او حکومت بدنام شو.

هغه زیاته کړه، له ډاکټر عبدالله عبدالله رسه د ښې ادارې د 

په  ستونزو  مهمو  نورو  او  ورکېدو  د  فساد  د  کېدو،  رامنځته 

اړه موافقې ته رسېديل او اجازه به ورنه کړي، چې راتلونکی 

حکومت د اوسني حکومت دوام و اويس.

وکړي،  هڅې  به  رسه  ټیم  ښه  یوه  په  وايي،  شېرزی  ښاغلی 

د حل  لپاره  ته رسېدو  پای  او  د حل  اوسنیو ستونزو  د  چې 

اداره  ویونکې  یوه ځواب  هېواد کې  په  موندلو رسه  په  الرو 

رامنځته کړي.

له ډاکټر عبدالله عبدالله رسه د څوکۍ  په وینا، چې  د هغه 

او قدرت لپاره نه؛ بلکې د ملت د ارمانونو د تررسه کېدو، د 

او ښې حکومتولۍ د رامنځته کېدو، د ميل یووايل  ساملې 

یو ځای  لپاره  ته رسېدو  پای  د  اوسنیو ستونزو  او  پیاوړتیا  د 

شوي دي.

نوموړي له ډاکټر عبدالله عبدالله نه د نورو ټاکنیزو ټېمونو، 

سیايس ګوندونو او مخکښو سیايس څېرو یوځای کېدو ته 

په اشارې وویل، چې په دویم پړاو ټاکنو کې د ډاکټر عبدالله 

عبدالله بریا حتمي ده: )) اوس ملت پوه شوی دی. هغوی 

ميل یووالی غواړي. ښه ټیم پېژين. داسې ټیم ته غواړي رایه 

راټول وي.  په کې  کدرونه  او  ورکړي، چې ښه شخصیتونه 

او ښه حکومت  یووايل  د ميل  ټیم  عبدالله  عبدالله  ډاکټر  د 

راوستلو لپاره غوره ټیم دی.(( 

په  مخ  ټیم  همپالنې  او  اصالحاتو  د  کې  وروستیو  دې  په 

پراخېدو دی. ګڼو خپلواکو ميل شخصیتونو، د ولسمرشۍ 

نوماندو، سیايس ګوندونو او مدين ټولنو په وار وار له دې 

ټیم نه خپل مالتړ اعالنوي.

واکنش شدید حکومت به امریکا:

بهشـنودمـکالماتپـایاندهیـد

بازی... مجـروح بازیـکنان
در  است.  بهتر  افغانستان  ورزشگاه های  از  بسیاری  کرده، 
 100 کشور  دو  فوتبال  بازی  تماشای  برای  که  کشوری 
این  برگزاری  ارزش  کشور  آن  نکند،  اشتراک  تماشاچی 

مسابقات را ندارد!
کشورهایی  این  از  پس  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  امیدوارم 
الزم  ظرفیت  و  توانایی  که  برگزیند  بازی ها  این  میزبان  را 
برگزاری این بازی ها را داشته باشد. مالدیف از این توانایی 
این  اخیر  هفتۀ  یک  در  آن ها  میزبانی  نیست.  برخوردار 

موضوع را ثابت ساخت.
پیش از این کادر فنی تیم ملی فوتبال افغانستان از میزبانی 
ضعیف مالدیف به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کرده 

بود.
تیم ملی کشور فردا مقابل فلسطین در نیمه  نهایی بازی های 

چلنج کپ قرار می گیرد.



قربان حقجو، رییس اتاق تجارت کشور به منظور 
رهبری  به  همگرایی  و  اصالحات  تیم  به  پیوستن 
داده  استعفا  سمتش  از  رسما  دیروز  داکترعبداهلل 
است. این نخستین مقام حکومتی است که بارفتن 
استعفا  سمتش  از  انتخاباتی  های  کارزار  صف  به 
می دهد. آقای حقجو گفت که با این کار خود می 
خواهد ثابت کند که طرفدار حفظ قانون و مقررات 

در کشور است. 
خان جان الکوزی، معاون اتاق های تجارت گفت: 
عنوان  به  نصرت  اهلل  عتیق  انتخابات،  از  ختم  تا   «
اتاق تجارت، مسوولیت این اداره را به  سرپرست 

عهده دارد«.
وی افزود که آقای حقجو شخصی است که کارایی 
و سکتورهای  تجارت  اتاق  در  توجهی  قابل  های 

خصوصی تا حال داشته است.
آقای الکوزی تصریح کرد که قربان حقجو از این 
پس به حیث مشاور اتاق تجارت و صنایع فعالیت 
می کند. همچنین معاون اتاق های تجارت کشور 
ضمن تاکید بر اصل بی طرف اتاق تجارت در روند 
که  این  خاطر  به  حقجو  آقای  که  گفت  انتخابات 
مسوولیت این اداره زیر سوال نرود؛ از سمت خود 

استعفا کرده و اتاق تجارت نیز درخواست وی را 
پذیرفته است.

رعایت  با  نهاد  این  که  اظهارداشت  الکوزی  آقای 
در  کشور  شهروندان  سایر  مانند  طرف  بی  اصل 

روند انتخابات شرکت می کند.
گفتنی است که اتاق تجارت کشور از فعالیت های 
چند ساله آقای قربان حقجو قدردانی کرده و به وی 
تقدیر نامه اعطا کرد. این در حالی است که قربان 
مختلف  بخش های  در  سال  ده  به  نزدیک  حقجو 
اتاق تجارت از جمله در پست ریاست هیات عامل 

اتاق تجارت و صنایع ایفای وظیفه کرده است.

حـوادثطبیعیدرمـاهثـور
500قربانیگرفت
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عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
 16 انتخابات  که  )فیفا(  افغانستان 
حمل را نظارت کرده، می گوید ۴2 
درصد از محالت رای دهی که قرار 
است جدیداً ایجاد گردد، در مناطقی 
به  اول صندوق ها  است که در دور 

صورت غیرقانونی پر شده بودند.
انتخاباتی  ناظر  نهاد  این  مسووالن 
می(   2۵ جوزا/   ۴( شنبه  یک  روز 

انتخابات 16 حمل  در  گفتند  نشر گزارشی  با 
اجازه  مشاهدان  و  ناظران  به  مناطق  همین  در 
است.  نشده  داده  انتخابات  روند  از  نظارت 
کمیسیون انتخابات گفته است که 3۵00 محل 
ایجاد  انتخابات  جدید رای دهی در دور دوم 

می شود.
فهیم نعیمی، سخنگوی »فیفا« در یک کنفرانس 
انتخابات  روز  در  »ما  گفت:  کابل  در  خبری 
بعضی  هم  چاشت  از  پیش  حتی  که  دیدیم 
صندوق ها پر شده بود و برگه ها ختم شده بود. 
مشاهدات ما نشان می دهد که محالت معیاری 

و هم گون نبودند.«
مناطق  برخی  در  نهاد،  این  یافته های  براساس 
از  دهی  رای  های  ورق  کمبود  دلیل  به  مردم 
رای دهی محروم شدند، در حالی که در برخی 
دهی،  رای  ورق  کمبود  اصلی  دلیل  مناطق، 

پرشدن غیرقانونی صندوق ها بوده است.
دور  امنیت  تامین  به  امنیتی  نهادهای  آمادگی 

دوم انتخابات
آقای نعیمی گفت که براساس تحلیل »فیفا«، در 
۴2 درصد مناطقی که قرار است محالت رای 
ایجاد شود، مشکل جدی وجود  اضافی  دهی 
شد،  انجام  که  تحلیلی  از  »پس  است:  داشته 
 ۴2( محل   2۵1 شده،  افزوده  محل   2۵1۸ از 

در  محالت  این  که  شدیم  متوجه  را  درصد( 
مراکزی در نظر گرفته شده که در گذشته در 

آن جا مشکالتی وجود داشته است.«
که  می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
جدید  محل   3۵00 مردم  تقاضای  براساس 
رای دهی ایجاد می شوند و هدف اصلی این 

از رای  افزایش، محروم نشدن مردم 
دهی می باشد.

کمیسیون  رییس  نورستانی،  یوسف 
یک  در  شنبه  یک  روز  انتخابات 
کنفرانس خبری در کابل گفت ادعای 
مراکز  در  ناظران  ورود  از  ممانعت 
»فکر  نیست:  درست  نیز  انتخاباتی 
برای  محدودیتی  هیچ  که  نمی کنم 
اشتراک آن ها در کمیسیون باشد. چرا 
که تمام کارهای کمیسیون باید شفاف باشد و 
پوشیده و پنهان نباشد. به آن ها همیشه اجازه 
داده شده تا از تمام پروسه از نزدیک نظارت 

کنند.«
»فیفا« همچنین دریافته است که در 779 محل 
رای دهی ورق های رای تمام شده و مردم از 
رای دهی محروم شده اند. این نهاد از کمیسیون 
انتخابات خواست تا در دور دوم محالت رای 
دهی را طوری تنظیم کند که مردم از رای دهی 

محروم نشوند.
نهاد  این  مشاهدان  که  گفت  »فیفا«  سخنگوی 
نیز در برخی از محالت از نظارت محروم شده 
اند: »به مشاهدین فیفا اجازه ورود به محل ها 
داده نشده بود. ۵1۸ محل به صورت غیرقانونی 
پر شده بود. ما دریافتیم که در 77 محل اتمام 
برگه های رای دهی و پر شدن صندوق ها با 
اتفاق در عین محل  این دو  هم ربط داشته و 

رخ داده است.«

بر بنیاد بررسی ها و آمارهای گرفته شده توسط کمیسیون منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس نماینده گان، در ماه ثور بیش از 
۵00 نفر بر اثر حوادث طبیعی جان خود را از دست داده اند. 
در  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  پارلمانی  کمیسیون  گزارش 
مورد بررسی کارکردهای کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث در رابطه 
به حوادث طبیعی اخیر در والیات مختلف، روز گذشته ارایه 
محیط  و  طبیعی  منابع  کمیسیون  رییس  رامین،  عبیداهلل  شد. 
زیست اظهار کرد که این کمیسیون کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث 
را فرا خوانده و در مورد سیالب های اخیر و لغزش زمین در 

برخی والیت های کشور، از آنان معلومات خواسته است. 

معرض  در  کشور  ثور   27 تا  ثور   ۵ تاریخ  از  که  گفت  وی 
حوادث طبیعی به خصوص سیالب و لغزش زمین قرار گرفت 
که 19 والیت کشور از اثر آن متضرر گردید. وی اظهار داشت 
که در مجموع ۵۴9 نفر در اثر این حوادث جان باخته و ۵2 نفر 
زخم برداشتند و بیشتر از نه هزار خانه کاماًل تخریب گردیده 

است. 
بربنیاد گزارش کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست، ۴322 
خانه به طور قسمی تخریب شده و یک بند برق، چهارده هزار 
رفته و 2۵  بین  از  کاماًل  زمین و 126 حلقه چاه آب  جریب 

بند برق آبی و هشت باب مکتب نیز ویران 
گردیده است. 

به گفته آقای رامین، نظر به فیصلۀ کمیسیون، 
انکشاف دهات و فواید  وزارت های احیا و 
می باشند.  خرابی ها  تعمیر  به  مکلف  عامه 
تا  شده  داده  وظیفه  مسوولین  به  همچنان 
برنامه و طرح جا به جایی کسانی که خانه های 

شان از بین رفته اند، را آماده کنند. 

رییس کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست 
عالوه نمود که به کمیتۀ ملی مبارزه با حوادث 
وظیفه داده شده تا در مورد لغزش احتمالی 
کوه در برخی والیت های کشور توجه کند. 

این کمیته همچنان موظف شده که کمک های 
صورت گرفته را سازماندهی درست نمایند و آمار کمک های 
داخلی و خارجی و تجار ملی را با تفکیک دقیق، جهت آگاهی 

عامه، به چاپ برسانند. 
پذیر  آسیب  مناطق  تا  شد  سپرده  وظیفه  همچنان  کمیته  به 
رامین  نمایند.  اتخاذ  قبل  از  را  وقایه یی  تدابیر  و  شناسایی  را 
خاطرنشان ساخت که در جلسۀ کمیسیون با اعضای کمیتۀ ملی 
مبارزه با حوادث، به وزارت اقتصاد و وزارت مالیه وظیفه داده 
شد تا طرح جلوگیری از تورید فرش های مصنوعی را که به 
ضرر قالین بافان افغانی است، آماده کنند. وی گفت که از وزیر 
معادن دوبار به خاطر بررسی حادثۀ معدن سمنگان و لغزش 
کوه و موضوع بدخشان در این کمیسیون دعوت به عمل آمده 

است. 
در همین حال برخی وکالء این گزارش را دقیق ندانسته، انتقاد 
گرفته  درنظر  دیده  آسیب  والیت های  همه  باید  که  نمودند 
می شد. برخی ها اظهار داشتند که در والیت فراه از اثر جاری 
بین رفته و شماری  از  شدن سیالب ده ها هزار جریب زمین 
همین گونه  آنان،  گفته  به  اند.  گردیده  متضرر  مردم  از  زیادی 
و حادثۀ  زمین  لغزش  و  اثر سیالب  از  مردم والیت سمنگان 
را  مالی  هنگفت  و خسارات  تلفات جانی  ذغال سنگ  معدن 

متقبل شده اند.

ده ها تن از جوانان والیت هرات در غرب کشور همایشی 
این  مرکز  در  آفرینیم«  می  حماسه  هم  »باز  نام  زیر  را 

والیت راه اندازی کردند.
این جوانان هدف از راه اندازی همایش را تشویق جوانان 
برای اشتراک در دور دوم انتخابات و تأکید بر گسترش 
حضور مردم به پای صندوق های رای دهی عنوان کردند.

در  رای  صندوق های  پای  در  را  جوانان  حضور  آنان 
انتخابات دور دوم با ارزش خوانده و از مقامات خواستار 
سپردن کار به اهلش و به کار گماشتن مختصصان و افراد 

آگاه در پست های کلیدی دولت هستند.
این در حالی است که با رفتن انتخابات ریاست جمهوری 
به دور دوم، شماری از آگاهان حضور مردم در این دور 

را کمرنگ پیش می کنند.
پیشتر نیز کمیسیون مستقل انتخابات در هم آهنگی با نهاد 
های جامعه مدنی از این نهاد و رسانه ها خواست تا در 

آگاهی عامه برای اشتراک گسترده مردم تالش کنند.
جوانان هرات همچنان در این همایش از کمیسیون های 
کاستی های  دورانتخابات  این  در  تا  خواستند  انتخاباتی 

اشتباهات  تا  کنند  تالش  و  کرده  برطرف  را  اول  دور 
گذشته تکرار نشود.

شورای  جوانان  انجمن  سوی  از  که  همایش  این  در 
نیز  آگاهان  از  برخی  بود،  شده  اندازی  راه  متخصصان 
بر اهمیت رای مردم تأکید کرده و از دولت و نهادهای 

انتخاباتی خواهان برخورد قاطع با عامالن تقلب شدند.
کمبود  انتخابات  اول  دور  در  که  است  حالی  در  این 
برگه های رای دهی، برخوردهای متناقض بین کمیسیون 
در  تقلب  و  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  و  انتخابات 

انتخابات از چالش های این دور بود.

رییس اتاق های تجارت:

برایپیوستنبهتیمداکترعبداهلل،استعفادادم
خانجانالکوزی:کمبودحقجورابهشدتاحساسمیکنیم

جوانان در هرات:

درانتخاباتبازهمحماسهمیآفرینیم

فــیفا: 

42درصدمحالتدرمناطقیبازمیشودکهصندوقها

غیرقانونیپرشدهبود
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افغانستان می گوید بازیکنانی که  مربی تیم ملی فوتبال 
در حادثۀ ترافیکی روز شنبه زخم برداشتند، نمی توانند 

در دیدار نیمه نهایی مقابل فلسطین قرار گیرند.
محمد یوسف کارگر مربی تیم ملی کشور در یک پیام 
بازیکنان  وضعیت  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به  کوتاه 
مجروح خوب است، اما آن ها نمی توانند در بازی مقابل 

فلسطین قرار گیرند. 
روز شنبه رهبری و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان 

محل  سوی  به  هنگامی که  الئوس  مقابل  بازی  از  پس 
تصادف  موتر حامل شان  بودند،  در حرکت  اقامت شان 

کرد. 
کشور  ملی  تیم  بازیکنان  از  شماری  حادثه،  این  در 
آزادزوی  مصطفی  تیم،  کاپیتان  امیری  اسالم  جمله  از 
آرزو  بالل  و  تیم  مدافع  سخی زاده  فیصل  تیم،  مهاجم 
تیم، آرش عاطفی ملی کشور به شمول محمد  مهاجم 
یوسف کارگر سرمربی تیم و سید علی کاظمی کادر فنی 

تیم زخم برداشتند.
این حادثه نگرانی مردم را بر انگیخته است. مردم نگران 
دست  از  را  کپ  چلنج  قهرمانی  جام  مبادا  که  هستند 

بدهند.
بسیاری  ها از جمله محمد قربان حقجو رییس اتاق های 
تجارت و صنایع این حادثه را عمدی عنوان کرده است.
است:  نوشته  اجتماعی  شبکه های  کاربران  از  یکی 
مربیان  و  کشور  ملی  تیم  بازیکنان  به  که  خرسندم 

حادثه  این  است.  نرسیده  جدی  آسیب  محبوب مان، 
فوتبال  فدراسیون  باشد.  اتفاقی  و  عادی  نمی تواند 
افغانستان باید این حادثه را با قطعیت تمام پیگری کند.
مسووالن  از  من  جدی  پرسش  دیگر،  سوی  از 
کنفدراسیون فوتبال آسیا این است که چرا مالدیف را 
به عنوان کشور میزان چلنج کپ آسیا انتخاب کرده اند. 

مگر دیگر هیچ کشوری وجود نداشت؟!
از ورزشگاه های مالدیف...                ادامهصفحه6

سرمربی تیم ملی فوتبال:

بازیـکنانمجـروحبازیمقـابلفلسطـینراازدستدادنـد


