
 سخنگوی دادستانی کل افغانستان گفته که سه تحلیلگری 
اعتراض های  با  کشور  این  اقوام  درباره  آنها  اظهارات  که 

گسترده مواجه شده، به دادستانی فراخوانده شده اند.
اخیراً این سه تن در یک برنامه سیاسی تلویزیون خصوصی 
غیرپشتون  اقوام  درباره  و  کردند  شرکت  ژوندون  نام  به 

تحلیل هایی ارایه کردند که خشم عده یی را برانگیخت.
بی بی سی  به  کشور  کل  دادستانی  سخنگوی  عزیزی  بصیر 
فارسی گفت که اسماعیل یون، عبدالواحد طاقت و بسم اهلل 
افغانمل روز یکشنبه، ۱۷ قوس برای بازجویی به دادستانی 

کل فراخوانده شدند.
آقای عزیزی افزود: »تلویزیون ژوندون چندی قبل میزگردی 

داشته و باالخره موضوع به سمتی کشیده می شود که بر ضد 
منافع ملی مملکت اظهار نظر صورت گرفته است. دادستانی 

افغانستان  مردم  تمام  دادرسی  نهاد  عنوان  به  افغانستان  کل 
مکلفیت دارد که هر گاه موضوعات جرمی توسط جراید و 

مطبوعات به نشر می رسد، باید آن را پیگیری کند.«
در  کشور،  کل  دادستانی  الکو،  محمداسحاق  که  افزود  او 
پی انتشار این موضوع »بسیار متاثر« شده و هیاتی را برای 
موظف  موضوع  این  کامل«  و  قانونی  »همه جانبه،  بررسی 

کرده است.
بصیر عزیزی تاکید کرد که هر رسانه یی که فعالیتش منجر به 
مخدوش شدن منافع ملی و وحدت ملی شود، دادستانی آن 

را »فورا مسدود« خواهد کرد.
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مرد عمل وجــــدان ندارد؛ تنها مرد انديشه است كه باوجدان است.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

در دیدار کرزی با روحانی مطرح شد:
افغانستان و ایران پیمان دوستی 

می بندند

همزمان با ادامه تنش ها میان امریکا و افغانستان بر سر امضای 
پیمان امنیتی میان دو کشور، وزیر دفاع امریکا روز یکشنبه در 
جمع نظامیان امریکایی گفت: ما از حضور نیروهای ناتو بعد 

از سال 20۱4 در افغانستان حمایت می کنیم.
چاک هیگل در دیدار با نظامیان امریکایی در پایگاهی مستقر 
من،  نظر  »به  گفت:  افغانستان  جنوب  در  هلمند  والیت  در 
شرکای ائتالفی ما و نیز امریکا نقشی را خواهند داشت ولی 

این نقش به تصمیم مردم افغانستان بستگی دارد.«
این رابطه را  ادامه  به  افغانستان تمایل  افزود : »اگر مردم  وی 
افزود:  هیگل  کرد.«  خواهیم  را  کار  این  نیز  ما  باشند،  داشته 
»فرماندهان امریکایی به دنبال مرحله جدیدی برای نیروهای 
ما در زمینه آموزش، کمک، مبارزه با تروریسم و ارایه مشاوره 

هستند.«
در شرایطی که در سال های قبل وزرای دفاع امریکا در سفر 
با حامد کرزی رییس جمهور افغانستان  به افغانستان معموالً 
هیگل  سفر  برنامه  در  کرزی  با  مالقات  کردند،  می  دیدار 

گنجانده نشده است.
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یونیسف از میزان مرگ ومیر مادران در افغانستان ابراز نگرانی 
کرد.

خانم کری رییس منطقه یی صندوق حمایت از کودکان سازمان 
برنامۀ  معرفی  آیین  در  یکشنبه  روز  )یونیسف(،  متحد  ملل 
راهبردی کاهش مرگ و میر مادران در کابل گفت: افغانستان 
هنوز هم از جملۀ ده کشور جهان است که باالترین میزان مرگ 
و میر مادران را دارد. وزارت صحت عامۀ افغانستان اعالم کرده 
است در هر دو ساعت یک مادر در کشور هنگام وضع حمل 

جان خود را از دست می دهد.
کاهش  جهت  راهبردی  و  عملیاتی  برنامۀ  معرفی  محفل  در 
مرگ و میر مادران، نوزادان و کودکان که روز گذشته از سوی 
وزارت صحت عامه در کابل برگزار شد، شرکت کننده گان از 

رقم مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
مقامات وزارت صحت  که سال گذشته،  است  در حالی  این 
عامه کشور، از کاهش چشم گیر مرگ و میر کودکان و مادران 

نسبت به سال های پیش سخن می زدند.
در همین حال، روز شنبه وزیر صحت عامه در مراسمی گفت 
که در افغانستان، حدود ۳0 هزار کودک زیر پنج سال به دلیل 
بیماری سینه و بغل از بین می روند و تقریبًاٌ همه ساله حدود 

۱۵0 هزار کودک از بیماری سینه و بغل متاثر می شوند.

ارایه  با  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی  دفتر 
گزارش ساالنه  خود، اعالم کرد که در سال گذشته موارد 
خشونت علیه زنان این کشور در حالی به ثبت رسیده که 

عامالن این خشونت ها بازداشت نشده اند.
ملل  سازمان  بشر  حقوق  کمیسر  نماینده  گنیا  جورجیت 
متحد در افغانستان امروز در نشستی خبری گفت: پولیس 
و دادستانی افغانستان مواردی را که بر اساس قانون منع 
در  و  میانجیگری  با  می رسد،  ثبت  به  زن  علیه  خشونت 

بسیاری موارد از طریق سنتی حل و فصل کرده اند.
غیر  و  رسمی  نهادهای  میانجیگری  که  کرد  تصریح  وی 
رسمی برای حفظ زنان در برابر خشونت ها به دلیل عدم 

مجازات عامالن و حمایت های قانونی، می ماند.
گنیا ادامه داد که قانون منع خشونت علیه زن یک دستاورد 
تاثیرگذار  قانون  این  اجرای  اما  افغان هاست  برای  بزرگ 

نبوده و پولیس افغانستان تمایلی برای اجرای آن نشان
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نماینده گی سازمان ملل در کابل:

نهادهای قضایی خشونت  علیه زنان را جدی نمی گیرند

هیگل: 
از ادامة حضور ناتو در 

افغانستان حمایت می کنیم



ساکن  اقوام  است.  فرهنگی  مقولۀ  یک  هویت 
در افغانستان، با مشخصاِت فرهنگی از یکدیگر 
نیز فرهنگی  اند. وجه تمایِز زیرگروه ها  متمایز 
سنن  و  عنعنات  و  مذهب  دین،  زبان،  است. 

شامِل مقولۀ فرهنگی اند. 
وقتی از هویت مشترک سخن به میان می آید، 
فرا  دیگری  چیز  مشترک،  فرهنگی  مظاهر  جز 
روی ما نمی آید. البته به قوِل لیندا مارتین آلکوف 
برای  نژاد  اذعان کنیم که  این واقعیت  به  »باید 
امروزه  اما  است«؛  بوده  واقعی  طوالنی  مدت 
هیچ گونه پذیرش معنایی، بنیان زیست شناختی 
یا مشروعیِت فلسفی ندارد. نقل وجیزۀ دیگر از 
آلکوف شما را شگفت زده می سازد: »شاید نژاد 
با تفاوت های ارثی هم بسته گی و پیوند نداشته 
باشد، اما مسلمًا با تفاوت های آماری بسیار مهم 
سطوح دستمزد، سطوح بی کاری، سطوح فقر، 
و احتماِل زندانی نشدن ارتباط دارد«. این کلیت 
از شرایِط زنده گی غرب به دست آمده، با این 
حال آن چه را بازگو می کند، مورد تأیید عموم 
انسانی(  علوم  مختلِف  )دانشمنداِن  دانشمندان 
است.  فرهنگی  مقولۀ  یک  نیز  نژاد  دارد:  قرار 
ایده های نژادی اساسًا در مقامِ بیاِن تفاوت میاِن 
افراد هستند؛ از این منظر، مقوالتی از قبیِل نژاد 
و قومیت به بهترین وجه به عنواِن هویت های 
مسلِط  گروه های  که  می شوند  تلقی  سیاسی 

مشروعیت  برای  پیرو،  گروه های  هم  و  پیشرو 
از  منافع شان  و  اجتماعی  تقویِت هویت های  و 

آن ها استفاده می کنند.
فهم  داشت چارچوِب  توجه  باید  این حال،  با 
ـ حتا  اندیشمندان ـ را ادبیات و فرهنگ عامه 
دسته،  این  دید  از  چندان که  می دهد؛  تشکیل 
هویت قومی امری طبیعی جلوه می کند، چندان که 
مبنای  همان  که  را  فیزیکی  ظاهر  یا  فنوتیپ 
هویت قومی و نژادی و ایدیولوژی ملی گرایی 
به  می پندارند.  الیتغیر  و  ثابت  مفاهیم  است، 
دانِش طبی را در  عقیدۀ فوکو: آن چه عمل کردِ 
قالِب عینی آن تعریف می کند، رویارویی طبیب 
رشتۀ  یک  مواجهۀ  نیست،  بیمار  و  پزشک  یا 
عبارت  بلکه  نیست؛  هم  تصور  یک  و  علمی 
است از وجه مشترک سیستماتیِک دو مجموعۀ 
به  را  فرد  واقعیت  آن ها  تالقی  که  اطالعات... 
آشکار  تفکیک پذیر،  وابسته گی  نوعی  صورِت 
خود  مشاهده پذیری  اساس،  این  بر  می سازد. 
نمی تواند علتی برای تبیین توسعۀ رده بندی های 

نژادی باشد. وضوِح تفاوت نژادی ـ یعنی تأکید 
بر نوِع مو، شکِل بینی، و رنِگ پوست ـ نوعی 

تمایِز ساخته گی است.
همۀ  این که  بر  تأکید  با  نیز  دینی  آموزه های 
بی اعتبار  بر  است،  مادر  و  پدر  از یک  بشریت 
صحه  نژاد  مفهوم  زیست شناختی  بودِن 
رده بندی  هیچ گونه  با  نژاد  اصطالِح  می گذارد. 
نیست و هیچ شیوۀ  متناظر  مهِم زیست شناسی 
طبقه بندی های  ساختِن  مرتبط  برای  مفیدی 
نژادی فعلی ـ از نوِع سفید، زرد، سیاه و سرخ 
یا  ارثی  تفاوت های  ژنتیکی،  بسامدهای  به  ـ 
انسانی  مهم  زیست شناختی  تفاوت  هرگونه 

وجود ندارد. )آلکوف(
واقعیت هایی  بر  دینی  آموزه های  اذعاِن  اما 
فرهنگی  تمایِز  بر  تأکید  قبیله،  و  قومیت  چون 
تمایزاِت  که  در حالی  است.  انسانی  گروه های 
نمی تواند،  شده  برتری جویی  سبب  نیز  مذکور 
پیشرو،  یا  بزرگتر  گروه های  تشکِل  مبنای  اما 
گرفته  قرار  پیرو  یا  کوچک تر  گروه های  از 

می تواند. 
ساکناِن  همۀ  که  امر  این  بر  عده یی  تأکید 
افغانستان »افغان« اند، نه مبنای زیست شناختی 
مختلِف  دسته های  تباری  کثرِت  چون  دارد، 
نیست  پوشیده  کس  هیچ  به  افغانستان،  قومی 
نیز  این مورد  مبنای فرهنگی؛ چون در  نه  ـ و 

اینان  اختالِف زبانی اقوام کاماًل روشن است.  
همان طوری که گفتیم با طرِح مقولۀ سوم، غیر 
از نژاد و قوم، یعنی ملیت که معادل با هویت 
فریب کاری  به  دست  آشکاری  طورِ  به  است، 
می زنند. افغان جزو مقولۀ قوم است و مصداق 
فرهنگی،  جامعه شناسی  و  تاریخی  نظِر  از  آن 
است. حال دسته ها و گروه های  کاماًل شناخته 
جامعه شناسی  و  تاریخی  نظِر  از  که  را  انسانی 
فرهنگی، در این مقوله جا نمی گیرند، چه گونه 
ملیت  همان  افغان  اگر  خواند؟  افغان  می توان 
)Nationality( است، آیا می توانیم از کسانی 
کهـ  در عین افغان بودنـ  تبعۀ افغانستان نیستند 
هستند(  هند  و  پاکستان  شهرونداِن  )فی المثل 
سلِب هویِت افغانی کرد؟ کدام یک افغان اند؛ 
پتان های هند، پشتون های پاکستان، یا اوزبیک ها 

و هزاره ها و تاجیک های افغانستان؟ 
فرهنگی  هویِت  یک  افغان  حال،  این  با  البته 
دارد  زیرمجموعه هایی  خود،  نوبۀ  به  و  است 
است.  غلزیی  و  پتان  افغنه،  مهم ترین شان  که 

از  که  دیگر  کوچک تر  زیرمجموعه های 
تشکیل  یک  دارد  و  هندی  نژادی  گروه های 
مشترِک  زباِن  زیرمجموعۀ  مجموعًا  شده اند، 
افغانی یا پشتوی جدید را می سازند. اینان نژادِ 
مشترک ندارند، یعنی به نیای واحد نمی رسند. 
شاعراِن  و  نویسنده گان  ابتدا  را  حقیقت  این 
افغان چون خوشحال خان ختک، محمد حیات 
افغان، افضل خان ختک، شیرمحمد خان  خان 
سایر  محققین  سپس  و  دیگران،  و  گنداپوری 
به  غیره  و  وفری  بیلیو  الفنستن،  چون  ملل 

تفصیل بیان کرده اند. 
مرزهای  گفتیم،  که  همان طوری  حال،  این  با 
»ظاهر فیزیکی« )Phenotype( و هویت های 
در  چنان که  نیستند؛  الیتغیر  و  ثابت  فرهنگی، 

دسته هایی  کنارِ  در  کردیم.  مشاهده  افغان  مثاِل 
دسته هایی  غیره،  و  هندی  فینوتیپی  ممیزات  با 
افغانی  نیز زباِن  ایرانی  تبار و زباِن مشخص  با 
اقوامی  یافته اند.  افغانی  هویت  گرفته،  فرا  را 
چون اورمری )که پیر روشان از آن قوم است(، 
)در  دهوارها  دهگان ها،  فرملی ها،  و  تاجیک ها 
باجور،  گردیز،  ارگون،  ننگرهار،  لغمان،  کنر، 
قالت  هلمند،  قندهار،  زابل،  سوات،  پشاور، 
غیره(،  و  بادنی  کویته،  پنجکور،  بلوچستان، 
هزاره ها )در ایبت آباد و اطراِف قندهار(، ترک ها 

در زابل و غیره.
افغانیزیشن  این  کاربردِ  و  جغرافیا  اما 
یعنی  عملیه  این  معکوِس  سیِر  است.  محدود 
پرسینایزیشن بسیار گسترده و چشم گیر است. 
یا  شدن  دِه نشین  تاریخ،  پیشین  ادوارِ  در  اگر 
فارسی گویی  معنای  به  بودن  دهوار  یا  دهگان 
را  مفهوم  همان  شدن  شهرنشین  امروزه  بود، 
دارد. افغانیزیشن به مشکل از محدودۀ افغانستاِن 
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دكتر محی الدین مهــدی ـ عضو مجلس نماینده گان

هویت چیست و هویت ما کدام 
است؟

 

به  را  بودجۀ سال ۱۳9۳  دارایی کشور، طرح  وزارت 
دیده  این طرح  در  است.  فرستاده  نماینده گان  مجلس 
می شود که بودجۀ سال آینده، حدود 2۷ درصد افزایش 
یافته و گفته شده که به دلیل خروج نیروهای بین المللی 
و برگزاری انتخابات، این افزایش صورت گرفته است. 
میلیـار  بر 440  بالغ  این طرح،  که  یادآوری ست  قابل 
نیم آن، شامل بودجۀ عادی و  از  بیش  روپیه است و 

بقیۀ آن، بودجۀ توسعه یی می باشد.
این طرح در حالی به مجلس نماینده گان ارایه می گردد 
اما آن چه  که سنای کشور آن را تصویب کرده است. 
اکنون پرداختن به آن مهم  می نماید، این است  که در 
بودجۀ سال های قبل، همواره مشکالت عمده یی وجود 
داشته و باید دقت کرد آن  مشکالت در طرح بودجۀ 

سال آینده تکرار نشوند.
یکی از این مشکالت، توزیع نامتوازِن بودجه بر بنیـاد 
تقسیمات اداری بود که بارها باعث ردِ بودجه گردید. 
دارایی طوری  مالی وزارت  گفته می شود که سیاست 
قومیت،  قبیل  از  مسایلی  حول  اکثراً  که  شده  تنظیم 
موجودیت  به رغم  که  آن گونه  می چرخد.   ... و  زبان 
جنگ و ناامنی در برخی والیات، همیشه ارقامی  برای 
آن ها لحاظ شده که اصاًل قابل مصرف نمی باشند. اما 
برعکس در مناطق امن که مسلمًا ساخت وساز بیشتری 
در آن ها می تواند صورت گیرد، سقف بودجه را پایین 
طراحی کرده اند. از همین  رو، نماینده گان کشور بر این 
در سال  باعث شد  که  داشتند  اعتراض  مالی  سیاست 

۱۳9۱، بودجۀ ملی دو بار رد گردد. 
اکنون نیـز هراس از آن وجود دارد که این طرح مثل 
به خصوصی  باشد. زیرا هنوز هیچ کار  نامتوازن  سابق 
در راستای رفِع این مشکل صورت نگرفته است. نظام 
دارایی  وزارت  در  کرزی  آقای  دورۀ  در  که  مالی یی 
می برد  رنج  فراوان  کاستی های  از  کماکان  شد،  ایجاد 
امور  متولیان  علیه  اعتراضات شدیدی  آن که  به رغم  و 
تاهنوز  وضع  این  گرفت،  صورت  دارایی  وزارت  در 

برجای خود باقی ست.
مشکل دیگر، همانا عدم مصرف بودجه های توسعه یی 
اسـتند.  متهم  آن  به  از وزارت خانه ها  برخی  که  است 
مکرراً  وزارت خانه ها  از  شماری  پسین،  سال های  در 
مصرف  به  را  خویش  توسعه یی  بودجۀ  نتوانسته اند 
برانگیخت  نیز سروصداهایی را  این موضوع  برسانند. 
که چندین بار و چندین وزیر به دلیل این کوتاهی ، از 
بررسی قطعیۀ  مثاًل در  استیضاح شدند.  سوی مجلس 
سال ۱۳89، نماینده گان مجلس اظهار داشتند که اکثر 
توسعه یی  بودجۀ  درصد  سی  از  بیش  وزارت خانه ها 
خودشان را مصرف نکرده اند. این مسأله سبب شد که 
مجلس نماینده  گان فیصله کند که وزیرانی که پایین تر 
از پنجاه درصد بودجۀ توسعه یی خود را مصرف کرده 
اند، باید مورد استیضاح قرار گیرند و حتا عزل شوند. 
بدون شک، چنین مشکالتی هنوز هم وجود دارند و 
باید در طرح بودجۀ سال ۱۳9۳، از رفع آن ها اطمینان 

حاصل گردد. 
به هر روی، از این دو مشکلی که در باال یاد شد، بیش 
قابل بحث  بر والیات  بودجه  نامتوازن  تقسیم  از همه 
شکل  سیاسی  سنگین  جو  یک  در  متأسفانه  که  است 
گرفته و بار بار تکرار می  گردد. بنا بر تجارب سال های 
گذشته از طرح بودجه های ملی، حتم وجود دارد که 
بر  بنا  دارایی،  وزارت  در  امور  متصـدیان  نیز  بار  این 
بودجه یی طرح کرده اند.  قومی شان چنین  گرایش های 
حاال بر فرض اگر این بار نیز چنین باشـد، چه کاری 

باید صورت گیرد؟
مجلس  سرخ  کارت های  تنها  را  پرسش  این  پاسخ 
نماینده گان خواهد داد و نیز تصحیح این نوع سیاست 
امور در وزارت  استیضاح متصدیان  با  مالی که آن هم 

دارایی ممکن می گردد.

سایة سنگیِن قومیت بر طرح های 
بودجة ملی
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جنگ اتحادیة اروپا و روسیه بر سر اوکراین
نبردی که برای جلب حمایت مردم اوکراین بین اتحادیه 
اروپا و روسیه در گرفته، اجالس اخیر سران کشورهای 
شوروی  بلوک  عضو  جمهوری  شش  و  اروپا  اتحادیه 
اجالس  این  از  هدف  داد.  قرار  تحت الشعاع  را  سابق 

همکاری اتحادیه اروپا با جمهوری های یاد شده بود.
توافقنامه  که  گرفت  تصمیم  ناگهانی  طور  به  اوکراین 
موضوع  این  نکند.  امضا  را  اروپا  اتحادیه  با  تجاری 
موجب برخورد لفظی بین اتحادیه اروپا و روسیه شد و 
اجالس اتحادیه اروپا با شش جمهوری سابق شوروی نیز 

نتوانست به رفع بن بست کمک کند.«
اتحادیه اروپا می خواهد با اوکراین، مولداوی، بالروس، 
در  واقع  گرجستان  و  آذربایجان  جمهوری  ارمنستان، 
این  تمام  باشد.  داشته  نزدیک تری  روابط  قفقاز،  منطقه 
از  داشتند،  قرار  شوروی  بلوک  در  قبال  که  جمهوری ها 
تحت  تا حدودی  هنوز  کنون  تا  پایان جنگ سرد  زمان 

نفوذ مسکو قرار دارند.
و   28 روزهای  در  سرانجام  مذاکره،  ها  سال  پی  در 
در  بحث  مورد  اجالس  میالدی،  جاری  سال  نومبر   29
ویلنیوس، پایتخت جمهوری لیتوانی، تشکیل شد. امتناع 
اروپا،  اتحادیه  با  تجاری  قرارداد  امضای  از  اوکراین 
امیدهای اتحادیه را به یاس تبدیل کرد. قبال نیز ارمنستان 
اروپا منصرف شده و  اتحادیه  قبول عضویت وابسته  از 

ترجیح داده بود به اتحادیه گمرکی روسیه ملحق شود.
اتحادیه اروپا طرح های مشابهی را برای امضای توافقنامه 
این  هنوز  ولی  کرده  تهیه  مولداوی  و  گرجستان  با 

توافقنامه ها برای امضا آماده نیستند.
در ماه می سال 2009، یعنی کمتر از یک سال پس از آنکه 
روسیه در یک جنگ کوتاه مدت گرجستان را شکست 
داد و نیروهای گرجستان را از دو منطقه که جدایی خود 
از روسیه را اعالم کرده بودند بیرون راند، اتحادیه اروپا 
نقشه مشارکت با شش جمهوری سابق شوروی را طرح 

کرد.
لغو  و  اروپایی  واحد  بازار  به  دسترسی  برنامه،  این  در 
که  شده  تصریح  و  شده  منظور  روادید  محدودیت های 
این مشارکت بر اساس »مجموعه ای از ارزش ها، اصول 
و  اساسی  آزادی های  و  بشر  حقوق  به  احترام  آزادی، 
بیشتر  ذکر شده  اصول  ولی  دارد.  قرار  قانون«  حکومت 
اتحادیه  سیاستمداران  چون  واقعیت،  تا  بود  آرزو  یک 
در  خصوص  به  بشر  حقوق  فاحش  نقض  از  اروپا 

جمهوری های آذربایجان و بالروس انتقاد کرده اند.
به  را  یورو  میلیارد  نیم  و  دو  حدود  اروپا  اتحادیه 
در  با جمهوری های سابق شوروی  پروژه های مشارکت 

سالهای 20۱۳-20۱0 اختصاص داد.
آیا این کشورها به اتحادیه اروپا ملحق خواهند شد؟

هنوز نه. ولی قراردادهای مشارکت گام مهمی در جهت 

عضویت در اتحادیه اروپاست. این همان روندی است 
و  بودند  بلوک شوروی  جزو  قبال  که  کشوری  چند  که 
کردند.همین  طی  هستند،  اروپا  اتحادیه  عضو  اکنون 
برنامه اکنون در جمهوری های یوگسالوی سابق در حال 

اجراست.
اتحادیه  در  عضویت  جاده  در  کشورها  که  هنگامی 
اجرای  برای  ترکیه-  طورمثال  -به  می گیرند  قرار  اروپا 

پروژه های توسعه میلیون ها یورو دریافت می کنند.
از  یکی  نیز  مدت  دراز  ژئواستراتژیک  منافع  ولی 
انگیزه های موافقت نامه های مشارکت اتحادیه اروپاست.

جمهوری آذربایجان اکنون یک صادرکننده مهم نفت و 
گاز به اتحادیه اروپا محسوب می شود.

بنابر این، یک همکاری اقتصادی با ثبات با منطقه قفقاز 
زیرا  است  مهم  اروپا  اتحادیه  برای  استراتژیکی  نظر  از 
انتقال مقدار  در آینده این منطقه یک راه ترانزیت برای 
بیشتری انرژی از جمهوری های آسیای میانه خواهد بود.

روسیه چه واکنشی نشان داده؟
تصمیم اوکراین، مناسبات اتحادیه اروپا و روسیه را که از 

گرمی چندانی برخوردار نبود بدتر کرد.

اروپا  اتحادیه  روسیه،  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
را متهم کرد که از »فشار و تهدید« علیه اوکراین استفاده 
می کند. رهبران اتحادیه اروپا اتهامات مشابهی به روسیه 
وارد کرده و اظهار داشتند که آنها »شدیدا مخالف مواضع 

و اقدامات روسیه« در قبال اوکراین هستند.
کردن  دور  برای  که  کرده اند  متهم  را  روسیه  منتقدین، 
بعضی از همسایگان این کشور از اتحادیه اروپا و نزدیک 
تاکتیک های  به  روسیه،  گمرکی  اتحادیه  به  آنها  کردن 
جبر و زور متوسل شده و غالبا در ارتباط با مالحظات 

بهداشتی مانع ورود کاالهای خارجی می شود.
صدور  زمستان  نیمه  در  بار  چندین  گذشته،  در  روسیه 

صورت  سر  بر  اخیرا  و  کرده  قطع  را  اوکراین  به  گاز 
این کشور  با  تازه ای  حساب های پرداخت نشده مناقشه 

داشته است.
روسیه همچنین بازرسی های مرزی را افزایش داده و مانع 
سازی  نبات  آب  بزرگ  کارخانه  یک  محصوالت  ورود 
بهداشتی  مسایل  دالیل  به  »روشن«  به  موسوم  اوکراینی 

شده است.
روسیه همچنین واردات شراب از مولداوی را قدغن کرده 
است. صنعت شراب سازی برای جمهوری مولداوی که 
فقیرترین کشور اروپایی لقب گرفته، اهمیت زیادی دارد. 
روسیه همچنین به طور ضمنی مولداوی را تهدید کرده 
که در زمستان صدور گاز به این کشور را قطع خواهد 

کرد.
ماوراء  طلبان  جدایی  از  روسیه   ،۱990 دهه  اوایل  از 
کرده،  اعالم  را  مولداوی  از  خود  جدایی  که  دنیستر، 
حمایت کرده  است. روسیه در گذشته همچنین واردات 

شراب و آب معدنی از گرجستان را قدغن کرده بود.
آیا اوکراین واقعًا جایزه بزرگی است؟

بله، به طور بالقوه. اوکراین 4۵ میلیون نفر جمعیت دارد 
و یکی از بزرگ ترین کشورهای اروپا محسوب می شود.
دارد  اهمیت حیاتی  که  گاز صادراتی روسیه  لوله  خط 
کنندگان  مصرف  به  را  گاز  اوکراین،  خاک  از  عبور  با 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا می رساند. اتحادیه اروپا 
روسیه  از  را  خود  نیاز  مورد  گاز  چهارم  یک  تقریبا 

خریداری می کند.
لهستان و لیتوانی، دو کشوری در اتحادیه اروپا هستند 
سلطه  تحت  قرن ها  که  اوکراین  گفته اند  صراحتا  که 

مسکو قرار داشته باید به اتحادیه اروپا ملحق شود.
هنوز  اروپا  اتحادیه  در  عضویت  برای  کشور  این  ولی 
باید راهی طوالنی را بپیماید. در داخل اتحادیه اروپا هم 
پس از گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق و هزینه ای 
که در برداشته، عده ای معتقدند گسترش اتحادیه بیشتر 

از ظرفیتش بوده است.
اوکراین از نظر اقتصادی از بسیاری از همسایگان خود 
عقب تر است و نرخ فساد در این کشور بسیار باالست.

تقریبا  اروپا و روسیه  اتحادیه  با  اوکراین  تجارت  حجم 
مساوی است. بنا بر گزارش سازمان تجارت جهانی، در 
سال 20۱2 نزدیک به 2۶ درصد صادرات این کشور به 
زمینه  در  بود.  اروپا  اتحادیه  به  آن  درصد   2۵ و  روسیه 
واردات، ۳2 درصد واردات این کشور از روسیه و ۳۱ 

درصد آن از اتحادیه اروپا بوده است.
در سال گذشته میالدی، ارزش واردات اتحادیه اروپا از 
اوکراین حدود ۱۶ میلیارد و ۶00 میلیون یورو و ارزش 
 800 و  میلیارد   2۳ معادل  اوکراین  به  اتحادیه  صادرات 

میلیون یورو بود.

اردوغان: 
افشای اسناد دولتی خیانت است

اتحادیة اروپا: 
در سوریه با نسلی سوخته و از دست رفته مواجهیم

ماهاتیر محمد: 
بدون شک ماندال رهبری بزرگ و 

شکیبا بود اروپا  اتحادیه  ارشد  مقام های  از  یکی 
با  سوریه  که  مساله  این  هشدار  با 
فاجعه آمیزترین  و  وحشتناک ترین 
گذشته  دهه  چند  در  انسانی  بحران 
مواجه است،  اعالم کرد که ۱000 روز 
از زمان آغاز بحران و ناآرامی در این 

کشور می گذرد.
اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
کمیسیونر  جورجیوا،  کریستالینا  نیوز، 
اروپا  اتحادیه  بشردوستانه  کمک های 
آغاز  زمان  از  روز  هزار  یک  گفت: 
بحران و خشونت در سوریه می گذرد؛ 
ناآرامی و بحرانی که باعث شده ده ها 
هزار زن، مرد و کودک جان خود را از 
بی خانمان  تن  میلیون ها  بدهند،  دست 
شوند و در فرای مرزها به دنبال امنیت 

باشند.
کشتار،  و  مرگ  هزار  یک  افزود:  وی 
ترس، کار سخت، محرومیت و ناامیدی 
در نتیجه این جنگ داخلی است. یک 
نسل  ایجاد  شاهد  ما  است  روز  هزار 

سوخته و از دست رفته هستیم.
درگیری های قریب به سه ساله سوریه 
تاکنون بیش از ۱00 هزار کشته و سه 
میلیون آواره بر جای گذاشته که از این 

کشور گریخته اند.
این مقام مسوول اتحادیه اروپا با اعالم 
اینکه نسبت به برگزاری کنفرانس ژنو 
میالدی  آتی  سال  جنوری   22 در   2

امیدوار است، افزود: من به درخواست 
خود از تمام جامعه بشری و بین المللی 
برای حضور در این کنفرانس و یافتن 
این  به  بخشیدن  پایان  برای  حلی  راه 
مردم  دسترسی  و  وحشتناک  درگیری 
سوریه به کمک های بشردوستانه ادامه 

می دهم.
در  موجود  درگیری  که  گفت  وی 
مسبب  و  مسوشول  هم اکنون  سوریه 
ایجاد یک نسل سوخته و از دست رفته 
تن  میلیون ها  بی خانمانی  و  سوریه  در 

است.

نخست وزیر ترکیه، روزنامه »طرف« چاپ این کشور را به 
خاطر افشای اسناد مربوط به نشست 2004 شورای امنیت 
این  مسوول  خبرنگار  و  داد  قرار  انتقاد  مورد  ترکیه  ملی 

افشاگری را به »خیانت« متهم کرد.
اردوغان،  طیب  رجب  حریت،  روزنامه  نوشته   به 
استان  در  مراسمی  آغاز  جریان  در  ترکیه  نخست وزیر 
تکیرداغ در شمال غرب این کشور گفت: افشای اطالعات 

محرمانه دولتی آزادی نیست، بلکه خیانت است.
این اظهارنظر از سوی اردوغان یک روز پس از آن مطرح 
بارانسو،  محمد  درباره  را  تحقیقاتی  دادستان ها  که  شد 
این  به  که  کسی  و  »طرف«  ترکیه یی  روزنامه  خبرنگار 
افشاگری دست زده بود، آغاز کردند. شکایات جداگانه ای 
از سوی اردوغان، سازمان اطالعات ملی ترکیه و شورای 
امنیت ملی این کشور علیه این خبرنگار و روزنامه مذکور 

تنظیم و ارائه شد.
براساس سند افشا شده که در تاریخ 28 نومبر سال جاری 
میالدی در این روزنامه منتشر شد، دولت انقره در جریان 
نشست شورای امنیت ملی برنامه ای را علیه جنبش فتح اهلل 
گولن، نخبه و اندیشمند اسالمی به تصویب رساند. این 
افشاگری باعث افزایش تنش ها میان حزب حاکم عدالت 
و توسعه و جنبش »حزمت« این اندیشمند اسالمی شده 

است.
روزنامه طرف بنا بر اسناد افشا شده از سوی خبرنگارش 
پایه  با  گروه های  از  تعدادی  انقره  دولت  که  شد  مدعی 
ملی  اطالعات  سازمان  طریق  از  را  عقیدتی  و  مذهبی 
ترکیه در فهرستی قرار داده و بسیاری از این گرو ه ها از 
جنبش این اندیشمند اسالمی تاثیر پذیرفته اند. این سازمان 
را کنترل  نظر دارد و آن ها  فعالیت های گروه ها را تحت 

می کند.
از  دسته  آن  من  ادامه سخنرانی خود گفت:  در  اردوغان 
انقره را به کنترل و تعقیب مردم متهم  افرادی که دولت 
این  افشای  به  کسی  چه  می دهم.  قرار  خطاب  می کنند، 
اطالعات دست زده است؟ باید آن را توضیح دهید چرا 
به  ترکیه  اساسی  قانون  سوی  از  اقدامات  گونه  این  که 
شدت منع شده است. برخی از اطالعات کامال شخصی و 

دولتی هستند و کسی حق افشای آن ها را ندارد.
اتهامات در  این  افزود: تحقیق درباره  ترکیه  نخست وزیر 
مورد چگونگی دسترسی به این اطالعات است که مربوط 
می شود.  ارتش  و  کشور  امنیت  سیاسی،  جاسوسی  به 

اطالعات افشا شده اطالعات ممنوعه هستند.
شدن  زندانی  درباره  اینترنشنال  یونایتدپرس  خبرگزاری 
خبرنگاران در ترکیه مطالبی را آورده و گزارش داده که 
سال گذشته  در  را  ترکیه  مرز،  بدون  خبرنگاران  سازمان 
میالدی بزرگترین زندان در جهان برای خبرنگاران نامیده 
است چرا که این کشور به سرکوب خبرنگاران و روزنامه 

نگاران ادامه می دهد.
سازمان مذکور در گزارش خود آورده است: در مجموع 
۷2 پرسنل خبری و رسانه یی در ترکیه همچنان محبوس 
ارتباط  به خاطر  این تعداد دست کم 42 تن  از  هستند و 
با فعالیت های خبری رسانه هایشان در حبس و بازداشت 
برای  زندان  بزرگترین  هم اکنون  ترکیه  می برند.  سر  به 
می شود.  محسوب  دنیا  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
را  خود  که  است  کشوری  برای  بد  بسیار  تصویری  این 
قلب دموکراتیک در منطقه می داند. در ترکیه خبرنگارانی 
بنویسند،  را  مطالبی  تحقیقی  و  انتقادی  صورت  به  که 

جناتکار هستند.

نخست وزیر پیشین مالزی، نلسون ماندال را رهبری خطاب کرد که بیش از 
هر کس او را تحسین می کرده است.

ماندال  گفت:  ماندال  نلسون  درگذشت  مناسبت  به  پیامی  در  محمد  ماهاتیر 
بدون شک رهبری بزرگ و شکیبا بود و به عدالت اجتماعی کمک فراوانی 

کرد.
با  هیچگاه  وی  کرد:  تصریح  و  دانست  شده  آمرزیده  فردی  را  ماندال  وی 
افرادی که او را به زندان انداخته بودند، عداوت و دشمنی نداشت و تنها 
و  ثروت  مساوی  تقسیم  و  آفریقا  در  آشتی  می کرد  توجه  آن  به  که  چیزی 

فرصت ها بین سفید و سیاه پوست ها بود.
ماهاتیر محمد افزود: در جهان کمتر کسی را می توان پیدا کرد که همچون 
ماندال این گونه جوانمردی از خود نشان دهد. هر وقت از من پرسیده اند که 
بیشتر از همه کدام رهبر را تحسین می کنید، بدون تردید نام نلسون ماندال را 
آورده ام. مرگ ماندال غم و فقدان بزرگی برای من و تمام مردم آفریقا است.
صلح  جایزه  اولین  پیش  ماه  چند  که  شده  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
جهانی ماهاتیر به نلسون ماندال اهدا شده بود و این جایزه را جاکوب زوما، 
رییس جمهور آفریقای جنوبی طی مراسمی به جای نلسون ماندال دریافت 

کرد.
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بخش دوم

همه چیـز دربارة 
»خودزشت پنداری زنانه«

سندرم خودزشت پنداری چیست؟
آن  بیماری روانی است که طی  BDD، یک  یا  سندرم خودزشت پنداری 
ظاهر خود  یا  در صورت  موجود  اشکاالت جزیی  مورد  در  به شدت  فرد 
حساس می شود. این بیماری در بسیاری از موارد ناشناخته باقی می ماند و 
فقط در صورتی که شخص عالیم بسیار شدیدی مانند افسرده گی از خود 
نشان دهد، می توان به وجود آن پی برد. افراد مبتال به این بیماری خود را 
زشت می بینند و در بسیاری موارد دست به انجام عمل های جراحی زیبایی 
و استفادۀ بیش از حد از لوازم آرایشی می زنند تا بتوانند ظاهر خود را بهبود 
این  حتمًا  که  نیست  الزم  بیماری،  این  به  بودن  مبتال  برای  البته  ببخشند. 
شدت عالیم گفته شده را داشته باشید، زیرا این بیماری در افراد مختلف به 

شکل های گوناگونی خود را نشان می دهد. 
فرد  بی اشتهایی عصبی است که  تا حدی مشابه  سندرم خودزشت پنداری 
با تصور چاق بودن، از غذا خوردن اجتناب می کند؛ با این تفاوت که در 
بی اشتهایی عصبی، نگرانی فرد در مورد شکل ظاهری کل بدن است، اما در 
سندرم خودزشت پنداری، بیمار روی یک یا چند نقطۀ خاص از صورت یا 
بدن خود تمرکز می کند. فرد مبتال به این بیماری، مرتب صورت خود را در 
آینه نگاه می کند یا برعکس از دیدن آینه فراری است. این بیماری هم در 
مردان و هم در زنان دیده می شود و معموالً از سنین نوجوانی عالیم خود 

را نشان می دهد.
 

حتا افراد زیبا هم به این بیماری مبتال می شوند
اندامی الغر و پوستی زیبا، تقریبًا هر دختری آرزو داشت شبیه  با داشتن 
»دانیل نالتی« باشد، اما او در آینه خود را زنی ترسناک و زشت می دید که 

چروک ها سراسر چهره اش را فرا گرفته اند.
 او در این باره می گوید: »من در کودکی بسیار شاد بودم، اما زمانی که به سن 
بلوغ رسیدم، همه چیز تغییر کرد. در ۱۱ ساله گی من فکر می کردم که دهان 
پهنی دارم و صورتم آن قدر زشت است که هیچ کس نمی تواند به آن نگاه 
کند. در ۱۵ ساله گی شدت این بیماری به قدری افزایش پیدا کرد که موهایم 
شروع به ریختن کرد، به طوری که من حتا می ترسیدم آن ها را شانه کنم. در 

آن زمان بود که استفادۀ افراطی از لوازم آرایشی آغاز شد.«
دانیل هر روز ساعت ها از وقت خود را مقابل آینه می گذراند و بعد از بیدار 
شدن از خواب، اولین کاری که انجام می داد، استفاده از لوازم آرایشی بود. 
با این که این زن مدت هاست تحت نظر پزشکان است، اما هنوز هم افکار 
منفی او را رها نمی کنند و بخش زیادی از درآمد ماهانۀ او صرف خرید 

لوازم آرایشی می شود. 
تحقیقات نشان می دهد تقریبًا نیمی از زنان از شکل صورت خود راضی 
نیستند و به همین دلیل سعی می کنند آن را در پشت لوازم آرایشی پنهان 
کنند. تقریبًا 44 درصد از زنان بدون لوازم آرایشی در مورد خود احساسات 
منفی دارند و به همین دلیل با صورت بدون آرایش، مقابل دیگران حاضر 
نمی شوند. تقریبًا یک چهارم زنان از ۱۳ساله گی یا حتا کمتر، استفاده از لوازم 
آرایشی را شروع می کنند و 44 درصد این کار را برای پوشاندن نقص های 

صورِت خود انجام می دهند.

گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی ف

که  گونه یی ست  به  مـد  پدیدۀ  ویژه گی 
می خواهد در یک زمان تنها توسط بخشی 
بخش  و  شود  گرفته  کار  به  گروه  یک  از 
اعظم گروه در حاشیه قرار گیرند و سپس 
آن را اقتباس کنند. به محض این که موردی 
به صورت جهانی مورد پذیرش و استفاده 
که  چیزی  که  زمان  آن  یعنی  گرفت،  قرار 
فراگیر  بود،  اندکی  بخش  استفادۀ  مورد 
مختلف  های  گروه  استفادۀ  مورد  و  شد 
مد  دربارۀ  دیگر  ما  گرفت،  قرار  اجتماعی 
بیشتر  که  هرچه قدر  مد  نمی زنیم.  حرف 
بد خود  سرنوشت  به  زودتر  شود،  فراگیر 

مراحل  در  مد  که  تمایزی  می گردد.  دچار 
برقرار  را  آن  که  می دهد  اطمینان  اولیه 
می کند، هرچه قدر که بیشتر اشاعه پیدا کند، 
نابودی می رود و هنگامی که  بیشتر رو به 
این عامل به آخر برسد )مد در همه جا و 
فرا  نیز  مد  مرگ  شود(،  فراگیر  همه  میان 
خواهد رسید. به دلیل این بازی خاص بین 
تمایل به سمت مقبولیت عمومی و تخریب 
مقبولیت  که در صورت  مد  اصلی  اهداف 
عمومی اتفاق می افتد، مد جذابیت خاصی 
پایان  و  آغاز  هم زمانی  محدودیت،  در 
آن  بودن”  “ناپایدار  با  که  دارد  تازه گی  و 
این  قطب  دو  هر  به  توجه  دارد.  ارتباط 
هم چنین  و  می افتد  اتفاق  مد  در  پدیده ها 
طبیعت  در  اگرچه  آن ها  که  می دهد  نشان 
متعلق  شرط،  و  قید  بدون  اما  متناقض اند، 
به یک دیگر هستند. مد همواره خطی برای 
جدا کردن گذشته و آینده است و احساس 
نسبت  به  را  حاضر  حال  از  قدرت مندی 
در  که  زمان  آن  تا  )حداقل  پدیده ها  دیگر 
اوج است(، منتقل می کند. چیزی که ما آن 
به  چیزی  را حال حاضر می نامیم، معموالً 
اضافۀ  به  گذشته  از  تکه هایی  ترکیب  جز 
از  اندکی  تعداد  نیست.  آینده  از  تکه هایی 

پدیده های اجتماعی هستند که دارای پیچ و 
خم های آگاهانه یی می باشند و مد، یکی از 
این که آگاهی  به محض  پدیده هاست.  این 
اجتماعی به باالترین میزان خود که توسط 
آغاز  برای  نشانه یی  برسد،  شده  معین  مد 
افول آن است. این ویژه گی ناپایدار مد، آن 
به  عامل جدیدی  اما  نمی فرساید  کاماًل  را 
مراسم ها  تمام  در  می افزاید.  آن  جذابیت 
“روی  را  آن  این که  با  رویدادها، چیزی  و 
این که  مد” بخوانند فرسوده نمی شود مگر 

بی توجهی  مورد  را  آن 
در  را  آن  یا  دهیم  قرار 
نزد دیگران بی ارزش و 
پست بشماریم؛ زیرا از 
لحاظ مادی، مد ایده یی 

ارزش گذاری  برای 
است. 

در زنده گی عادی، وقتی 
که دربارۀ تداوم داشتن 
و  شدیم  قانع  چیزی 
نیز  آن  مادی  توجیه 
شد،  پذیرفته  برای مان 
جدیدی  چیز  اگر  حتا 

جزو  شود،  فراگیر  سرعت  به  و  باشد 
اگر  طرفی  از  اما  نمی آید.  حساب  به  مد 
چیز  این  که  باشیم  داشته  قطعی  احساس 
خواهد  ناپدید  آمده،  که  سرعت  همان  به 
شد، می توانیم آن را مد بنامیم. ما می توانیم 
یکی از دالیل این مسأله که چرا این روزها 
اعتقادات راسخ، دایمی و غیرقابل پرسش 
به تدریج در حال از دست دادن قدرت شان 
با  مد  که  بیابیم  مسأله  این  در  را  هستند 
توانایی بی مثالی بر آگاهی ما اثر می گذارد 
و پیامد آن، عناصر ناپایدار و زودگذری در 
زنده گی هستند که فضای بیشتری را برای 
فعالیت های شان طلب می کنند.  نشان دادن 
به  متمدن  بشر  قرن است که  از یک  بیش 
طور مداوم درحال کار کردن بوده است تا 
آگاهی بیشتری را برای زمان حال بیافریند. 

طور  به  ظاهراً  حال،  زمان  بر  تأکید  این 
هم زمان به عامل تغییر نیز اشاره دارد. این 
مسأله حتا می تواند از این لحاظ مورد توجه 
در  روز  به  روز  مد،  قدرت  که  گیرد  قرار 
حال افزایش است و حتا قدم را از مرزهای 
بود،  شخصی  ظاهر  همان  که  خود  اصلی 
بر  بیشتر  اثرگذاری  دنبال  به  و  نهاده  فراتر 
سلیقه، اعتقادات نظری و حتا ساختارهای 

اخالقی زنده گی است.
هیچ گاه  عمومًا  مد،  که  حقیقت  این  از 

نمی تواند پدیده یی مبهم باشد، فرد می فهمد 
کرده،  اقتباس  مد  عنوان  به  که  را  چیزی 
هنوز بازگوکنندۀ موردی خاص و برجسته 
از  رضایت  نوعی  ترتیب،  بدین  و  است 
حال  عین  در  و  می آورد  دست  به  خود 
افراد  از حمایت  که  می کند  احساس  باطنًا 
و گروه های دیگری که مانند خودش برای 
امری مشابه تالش می کنند و یا آن را انجام 
می دهند، برخوردار است. فردی که از مد 
مد”  “روی  اصطالحا  و  می کند  پیــروی 
از  حسی  به  آمیخته  دیگران،  برای  است، 
خوردن  غبطه  مایۀ  حال  عین  در  و  تأیید 
غبطه  او  به  فرد  یک  عنوان  به  ما  است. 
می خوریم و به عنوان عضوی از یک گروه 
او را تأیید می کنیم. حتا این غبطه خوردن 

رنگ ویژۀ خود را دارد. 

بررســی پدیده یی به نام 
ُمــد

بخش ششـم

 ما می توانیم یکی از دالیل این مسأله که 
چرا این روزها اعتقادات راسخ، دایمی و 
غیرقابل پرسش به تدریج در حال از دست 
دادن قدرت شان هستند را در این مسأله 
بیابیم که مد با توانایی 
بی مثالی بر آگاهی ما 
اثر می گذارد و پیامد 
آن، عناصر ناپایدار و 
زودگذری در زنده گی 
هستند که فضای 
بیشتری را برای نشان 
دادن فعالیت های شان 
طلب می کنند. بیش از 
یک قرن است که بشر 
متمدن به طور مداوم 
درحال کار کردن بوده 
است تا آگاهی بیشتری 
را برای زمان حال 
بیافریند. این تأکید بر 
زمان حال، ظاهراً به 
طور هم زمان به عامل 
تغییر نیز اشاره دارد. 
این مسأله حتا می تواند 
از این لحاظ مورد توجه 
قرار گیرد که قدرت مد، 
روز به روز در حال 
افزایش است و حتا قدم 
را از مرزهای اصلی خود 
که همان ظاهر شخصی بود، فراتر نهاده و به 
دنبال اثرگذاری بیشتر بر سلیقه، اعتقادات 
نظری و حتا ساختارهای اخالقی زنده گی 
است       



        عبدالبشیر فکرت 
بخش نخست

مقدمه
تاریخ،  مختلف  ادوار  در  که  پرسش هایی  از  یکی 
میان  نسبت  همانا  شده،  مطرح  گوناگون  به صورت های 
دین و هنر است و آن این که: »آیا میان دین و هنر به ویژه 
ادبیات و به طور اخص شعر، رابطه یی وجود دارد؟ و اگر 
نسبتی هست، چیست؟ و چه گونه قابل توضیح می باشد؟ 
کاربرد محسنات لفظی و معنوی ـ که عمدتًا در اسلوب 
ادبی به کار گرفته می شوند ـ در زبان دینی چه گونه است؟ 
آیا می توان روی رابطۀ دین و ادبیات مکث کرد و نقطۀ 
مشترکی یافت؟ و اگر وجوه مشترکی هست، کدام ها اند؟ 
مثلث زبان، ادبیات و وحی چه گونه قابل توضیح است؟ 
داوری های  میان  آیا  است؟  دین  تأیید  مورد  ادبیات  آیا 
هست،  اگر  هست؟  میانه یی  زیباشناسانه،  و  ارزشی 

چیست؟« 
پاسِخ این و صـدها پرسش دیگری که اذهاِن بی شماری 
را دچار وسواس و تردید کرده، بدون شک مباحث مفصل 
و مجاِل فراخ  می طلبد. از این میان، آن چه در حوزه های 
دینی ما در رابطه با نقد و گاه حرمت شعر بیشتر بر آن 
که  است  شعراء  سورۀ  پایانی  آیات  همان  می شود،  اتکا 
ارزشی  به داوری  مبنای آن  بر  ما  گاهی روحانیون دینی 
می پردازند و نشان می دهند که شعرا و پیروان آن ها اغوا 
شده اند و این امر را نگاه شریعت به شعر توصیف می کنند.
آیا واقعًا شعرا  بدانیم که:  تا  آنیم  این مقال در پی  ما در 
آن ها  پیروان  و  شعرا  اغواشونده گی  وجه  شده اند.  اغوا 
چیست. آیا تمامی شعرا اغوا شده اند یا این قاعده، کلیت 
شعر  با  مسلمان ها  تاریخی  مواجهۀ  ندارد.  عمومیت  و 
از کجا  به شعر  آنان  بوده است، و طرز نگرش  چه گونه 

نشأت گرفته است.
بااحتیاط، مستدل و  این زمینه؛ بی غرضانه،  امیدواریم در 
همه جانبه توضیح داده و حق موضوع را در حد توانایی 

بشری مان ادا کنیــم.
کدام شاعر اغوا شده است؟

َواٍد   ِّ
كلُ ِف  ْم  لُ �َأنهَّ َتَر  �َألَْم  وَن﴿٢٢٤﴾  اْلَغاولُ ملُ  هلُ ِبعلُ َيتهَّ َوالشعراءءلُ 

وا  آَمنلُ � يَن  ِ الهَّ َيْفَعللُوَن ﴿٢٢٦﴾اِإلهَّ  َل  َما  وللُوَن  َيقلُ ْم  لُ َو�َأنهَّ َيِميلُوَن﴿٢٢٥﴾ 

 ۗ وا  ِلملُ ظلُ َما  بَْعِد  ِمن  وا  َوانَتَصلُ َكِثرًيا   َ اللهَّ وا  َوَذَكرلُ الَِحاِت  الصهَّ وا  للُ َوَعِ

وَن﴿٢٢٧﴾ ]شعراء: 224-  َينَقِلبلُ نَقَلٍب  ملُ �َأيهَّ  وا  َظَلملُ يَن  ِ الهَّ َيْعَللُ  َو�سَ
22۷[ ترجمه: شاعران کسانی هستند که گمراهان از آنان 
پیروی می کنند. آیا نمی بینی آن ها در هر وادی سرگردانند؟ 
و سخنانی می گویند که )به آن ها( عمل نمی کنند؟! مگر 
کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می دهند و 
خدا را بسیار یاد می کنند، و به هنگامی که مورد ستم واقع 
می شوند، به دفاع از خویشتن )و مومنان( برمی خیزند )و 
از شعر در این راه کمک می گیرند(؛ آن ها که ستم کردند، 

به زودی می دانند که بازگشت شان به کجاست!
 این آیات قرآن عظیم الشأن واجد معانی ظریف و نکات 

درخور تأملی است که اینک به آن می پردازیم:
 نکتۀ اول:

معرفی  اغواشده گان  را  شعرا  پیروان  کریم  قرآن  آیۀ  این 
کرده و آنان را از پیروی شعرا برحذر می دارد سپس شعرا 
را به سرگردانی در هر وادی، و نایک سانی زبان و عمل 
مورد ایراد قرار می دهد. با این حساب، مخاطب آیۀ اولی، 
علت  و 22۶  آیات 22۵  در  و  است  پیروان شعرا  همانا 
نکوهش شاعران توضیح می گردد آن هم با رساترین زبان، 

که از دو ناحیه ذیاًل شرح داده می شود:
شاید  وادی ها:  همۀ  در  شاعران  سرگردانی   .۱
هر  و  اند  غیرمتعهد  عمدتًا  شاعران  که  است  این  منظور 
از گاهی به هر دامنی می لغزند و بدون این که استوار  و 
تعیین شدۀشان  مسیر  در  تمام  صالبت  و  قاطع  ارادۀ  با 
به هر جهتی سرگردان اند و هر جریانی  بتازند،  پیش  به 
نیستند؛  پای بند  و  متعهد  یک  هیچ  به  اما  می آزمایند،  را 
روزگار  حوادث  از  سرخورده  و  فاقد جهت  انسان هایی 
که حتا به درد خویش نیز نمی خورند و در مواقعی هم 

نهایت  در  که  می خوانند  فرا  مذهب  این  به  را  دیگران 
مشتی از آدم های کم خرد با الگوگیری از آنان اغوا گردیده 
و از جادۀ مستقیم حیات به منجالب انحراف و گمراهی 

پرت می شوند.
معنای دیگری هم که می توان فهمید، همانا تخیل بافی های 
با توسل به آن، از  واقعیت گریزانه یی است که گاه شعرا 
از  نموده،  عبور  مادی  قلمروهای  و  محسوس  مرزهای 
نه هم  و  اند  دیده  نه  که  می کنند  اخبار  ساحات وسیعی 
شنیده اند. آنان به سفرهای خیالی می پردازند و از اموری 
گزارش می دهند که در عالم واقع برای شان قابل دسترس 

نبوده است. 
 

روی  نهادن  انگشت  با  دوصدوبیست وششم  2.آیۀ 
نایک سانی زبان و عملکرد شعرا، آن را یکی از مواردی 
این  هرچند  اند.  آن  واجد  شاعران  که  می کند  توصیف 
نایک سانی قول و عمل اختصاصی به شاعران ندارد، چه 
بسا افراد و اشخاص غیر شاعر که میان زبان و عمل کرد 
بازتابندۀ  زنده گی شان  و  دارد  وجود  دوگانه گی  آن ها 
چیزهایی است که در زبان خالف آن را اظهار می دارند 
یا به تعبیری دیگر، زنده گی چنین افرادی، بازنمای عقاید 
و باورهای آنان نیست. اما توصیف شاعران به نایک سانی 
قول وعمل، به گونۀ دیگری است، آن این که غالبًا منظور 
شاعر  حربۀ  که  است  شعر  همان  کریمه  آیۀ  در  قول  از 
دانسته می شود، نه زبان بسیط و ساده یی که در زنده گی 

روزمره به طور وسیع به کار می رود.
التزامًا  کریمه  آیۀ  این  که  بود  ملتفت  باید  هم  سویی  از 
بر نسبت میان شعر و اخالق و نیز معیار صدق اخالقی 
را  واژه ها  بایست  شاعر  این که  توضیح  دارد،  داللت 
معرفتی  محتوای  به  و  بندد  بکار  مسووالنه  صورت  به 
نشان دهد؛ ورنه،  پابندی  نیز  نظر  سروده اش در عمل و 

خود یکی از مصادیق اغواشده گان خواهد بود.

 از سویی هم، میان صدق اخالقی و صدق منطقی باید 
تفاوت نهاد. معیارها برای این دو نوع صدق مختلف اند 
مطابقت  همانا  منطقی،  قضایای  در صدق  معیار  چنان که 
با واقع است. هرگاه قضیه یی از وصف  و عدم مطابقت 
مطابقت با واقع برخوردار است، صادق و هرگاه قضیه یی 
از وصف مطابقت با واقع برخوردار نباشد، قضیه کاذب 
دیگری  گونۀ  به  اخالقی  صدق  معیار  اما  بود.   خواهد 
و  زبان  یک سانی  همانا  اخالقی  صدق  معیار  است؛ 
تطابق  ما  عمل کرد  و  زبان  میان  هرگاه  است.  عمل کرد 
توصیف  اخالقی  صدق  به  شخص  باشد،  داشته  وجود 
از  آیه یی  مثاًل  بیافتد،  اتفاق  نیز می تواند  بالعکس  شده و 
قرآن کریم مشخصًا واژۀ صدق را در مورد ایفای تعهد به 

کار می بندد:
الَِّذيَن َصَدُقوا   ُ »َو لََقْد َفتَنَّا الَِّذيَن مِْن َقبْلِهِْم َفَليَْعَلَمنَّ اللَّ
َو لَيَْعَلَمنَّ الْکاذِبِيَن« ]عنکبوت: 3[ ترجمه: ما کسانی را 

امتحان  نیز  اینان را  از آن ها بودند آزمودیم، )و  که پیش 
می کنیم(، باید علم خدا دربارۀ کسانی که راست می گویند 

و کسانی که دروغ می گویند، تحقق یابد.
و  است  منظور  اخالقی  صدق  دقیقًا  کریمه  آیۀ  این  در 
خداوند  و  دارد  موضوعیت  صدق،  اخالقی  کاربردهای 
توضیح می دهد که دشواری ها و معضالت، البراتوارهایی 
و  اشخاص  عمل  و  قول  ادعای یک سانی  آن  در  که  اند 
افراد تحلیل و تجزیه می شود و می توان با آن ادعای صدق 

اخالقی انسان ها را مورد ارزیابی قرار داد.
در آیۀ فوق نیز معیاری که با آن شعرا مورد قضاوت قرار 
می گیرند، یک سانی ادعا و عمل )صدق اخالق( تعریف 

شده است.
 با اندک دقتی در آیۀ فوق، به ساده گی میتوان فهمید که 
خود  تجربه،  و  است  زیبایی  با  آمیخته  تجربه یی  شعر 
و  استقرا  برحسب  البته  که  است  مستقیم  مواجهۀ  نوعی 
کاربردهای مختلف، اقسام و مصادیق گوناگونی دارد از 

جمله:
اقسامی  خود  که  مدار(  )حس  دنیایی  تجربۀ   .۱
پراکنده یی  تجارب  روزمره:  تجربۀ  الف:  جمله:  از  دارد 
اطراف  وقایع  و  حوادث  از  روزمره  طور  به  فرد  هر  که 
خویش دارد؛ ب: تجربۀ مهارتی: حاصل تکرار کار علمی 
یا عملی بوده و انجام آن کار را برای شخص تجربه گر 
حالت  از  که  تجارتی  علمی:  تجربۀ  ج:  می سازد؛  آسان 
با  دانش  از  رشته یی  و  علم  قالب  در  و  درآمده  تشتت 

تعاریف و قواعد مشخص به نظم در آمده است.
)استحسانی(: تجربه یی  زیبایی شناختی  تجربۀ   .2
لزومًا معرفت و  )نه  برانگیزانندۀ احساس است  زنده که 
آگاهی( و آمیخته با هیجان و توأم با شگفتی تحسین آمیز، 
اما نه احساس تقدس و تعبد و ستایش و تعهد )چنان که 

در تجربۀ دینی مطرح است(.
تجربۀ اخالقی: احساسی است از تعالی و علو   .۳

اثر انجام فعل  مقام معنوی توأم با آرامش وجدان که بر 
اخالقی یا پیدایش صفت یا ملکه یی نیکو در اخالق فرد 

پدید می آید.)۳2-4:۳۱(
تجربیات  دقیق  تقریبًا  معنای  به  می توان  این جا  از 
سایر  با  را  آن  تفاوت  و  یافت  دست  زیبایی شناختی 
تجربیات درک کرد. نکتۀ درخور تأمل این که: تجربیات 
زیبایی شناختی، نوعی مواجهۀ مستقیم و بالواسطه است 
که تبیین آن با ساخت های زبانی، کاری ست بس دشوار و 
حتا ناممکن؛ زیرا احساس زیبایی در اصل، زبانی منحصر 
به فرد است که تنها شخص تجربه گر آن را درک می کند و 
هیچ فرد یا شخص دیگری ماسوای وی، قادر به فهم زبان 
تجربیات  بیان  وصف،  این  با  نیست.  تجربه  و  احساس 
درونی به ویژه تجارب زیبایی شناختی آن هم با ترکیب ها و 
تصاویر زبانی، به معنای ترجمۀ این یافته هاست و گویی 
شاعر با بهره گیری از الفاظ به تصویرگری این تجربیات 

درونی می پردازد و با این حساب تالش می کند تا تجربۀ 
مشابهی را در مخاطب برانگیزد و زنده سازد.

به شدت  که  زیبایی شناختی  تجربیات  کردن  منتقل 
با ترکیب های  اند، آن هم  نایک سان و غیرثابت  شخصی، 
در  تجربیات  این  و  است  ناممکنی  امر  زبانی،  محدود 
اصل قابل انتقال نیستند؛ اما آن چه را که شعر در مخاطب 
خالل  از  که  است  مشابهی  احساس  همانا  برمی انگیزد، 

تصاویر زبانی در مخاطب شکل می گیرد.
از سویی هم، کاربرد واژۀ »انتقال« در رابطه با تجربیات 
انتقال  از  پس  که  است  آن  متضمن  زیبایی شناختی، 
احساس شاعر به مخاطب، دیگر هیچ رد پایی از احساس 
و عواطف در فرد تجربه گر )شاعر( باقی نمی ماند و گویی 
در  خویش  عواطف  و  احساسات  ریختن  از  پس  شاعر 
ظرف واژه ها و انتقال آن به مخاطب، دیگر از احساسات و 
عواطف خویش خالی می شود و عین یافته های خویش را 
به مخاطب هدیه می کند؛ در حالی که چنین طرز نگرشی 
به تجربیات زیبایی شناختی، در خور تأمل و اندیشه است.
که  کرد  ادعا  می توان  آمدیم،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
»شخصی بودن«، از ارکان تجارب زیبایی شناختی است که 

در یکی از مصادیق خویش به شعر می انجامد.
با این حساب، آیۀ فوق از تبعیت شاعر هشدار می دهد و 
تصریح می کند که پیروی از شخصی که فقط به بازنمایی 
بازنمایی  را  از شعر  اگر هدف  ـ  حاالت درونی خویش 
بدانیم ـ می پردازد و یافته های درونی خویش را با زبان 
تصویر، باز می نماید، عاقالنه و منطقی نیست؛ زیرا شاعر 
به منظور تسکین و آرامش روانی خویش و با بهره گیری 
وافر از قوۀ مخیله اش، به تصویرگیری حاالت و یافته های 
غایتی  شخصی و درونی خویش می پردازد و شعر هیچ 
جز بازنمایی ادراکات باطنی شاعر ندارد. لذا پیروی شاعر 
تجربیات وی،  بودن  باطنی  و  بودن  به شخصی  توجه  با 

امری غیرعاقالنه خواهد بود.
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تجربیات زیبایی شناختی، نوعی 
مواجهۀ مستقیم و بالواسطه است 
که تبیین آن با ساخت های زبانی، 

کاری ست بس دشوار و حتا ناممکن؛ 
زیرا احساس زیبایی در اصل، زبانی 
منحصر به فرد است که تنها شخص 

تجربه گر آن را درک می کند و هیچ 
فرد یا شخص دیگری ماسوای وی، 
قادر به فهم زبان احساس و تجربه 

نیست. با این وصف، بیان تجربیات 
درونی به ویژه تجارب زیبایی شناختی 

آن هم با ترکیب ها و تصاویر زبانی، 
به معنای ترجمۀ این یافته هاست و 
گویی شاعر با بهره گیری از الفاظ 

به تصویرگری این تجربیات درونی 
می پردازد و با این حساب تالش 

می کند تا تجربۀ مشابهی را در مخاطب 
برانگیزد و زنده سازد

ن را ع شا یا    آ   
غوا  ا                            

؟ ند ا ه  شد                                           
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در دیدار کرزی با روحانی مطرح شد:

افغانستان و ایران پیمان دوستی 
می بندند

از ادامة حضور ناتو در... 
در سفر کوتاهی به قندهار نیز ضمن اذعان به »عدم 
اطمینان درباره اینکه بعد از سال 20۱4 میالدی چه 

اتفاقی برای نیروهای ناتو« در افغانستان خواهد افتاد 
طرف  دو  امنیتی  توافقنامه  که  امیدوارم  »من  گفت : 

امضا شود.«
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قندهار، به رغم اینکه 

مشورتی،  جرگۀ  لویه  نیز  و  جمهور  رییس  شخص 
قرارداد امنیتی با امریکا را تایید کرده ، کرزی امضای 
این قرارداد را به بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
ماه اپریل سال آینده در این کشور موکول کرده است.

دادستانی کل تفرقه افگنان...
انتشار  با  تلویزیون ژوندون  اظهاراتش در  از پخش   پس 
فرد  او  هدف  گفت  خود،  فیسبوک  صفحه  در  ویدیویی 
خاصی بوده و از کسانی که از اظهارات او ناراحت شده 

اند، عذر خواهی کرد.
در این حال، خبرگزاری دولتی باختر خبر داد که کمیسیون 
رسیدگی به تخلفات رسانه یی در تفاهم با نورحبیب جالل 
معاون دادستانی کل و علم اسحاق زی رییس کل دادستانی 
مبارزه با فساد اداری تصمیم به تعلیق تلویزیون ژوندون و 

روزنامه انصار گرفته است.
کمیسیون  شکایت  دنبال  به  باختر،  خبرگزاری  نوشته  به 
سنا  مجلس  والیتی  شوراهای  کمیسیون  و  فرهنگی  امور 

و شماری از مردم از دو برنامه این تلویزیون خصوصی، 
را  تصمیم  این  رسانه یی  تخلفات  به  رسیدگی  کمیسیون 

اتخاذ کرده است.
باختر نوشته است که در این دو برنامه تلویزیون ژوندون 
»تعدادی از اقوام کشور مورد اهانت صریح قرار گرفته اند« 
جرگه  لویه  نمایندگان  به  انصار  روزنامه  مقاله  یک  در  و 
»وقیحانه یی  صورت  به  شد،  برگزار  اخیراً  که  مشورتی، 

توهین« شده است.
رسانه   دو  هر  مطالب  که  افزوده  باختر  دولتی  خبرگزاری 
همگانی،  رسانه های  قانون  اساسی،  قانون  روحیه  »مغایر 
کمیسیون  و  شده  دانسته  ملی«  وحدت  و  همگانی  منافع 
رسیدگی به تخلفات رسانه یی تعلیق این دو رسانه را پس 
کرده  پیشنهاد  کشور  کل  دادستانی  مقام های  با  تفاهم  از 

است. جنجال های قومی پس از آن در افغانستان باال گرفت 
که اختالف نظرها در مورد طرح قانون ثبت احوال نفوس 
در پارلمان کشور اوج گرفت. بررسی این طرح در هر دو 

مجلس پارلمان با بحث های داغی همراه بود.
یکی از موارد اختالفی چگونگی طرح شناسنامه ملی است.
اصرار  ملی  شناسنامه  در  اقوام  هویت  حذف  بر  برخی 
باید  افراد  قومی  هویت  می گویند  دیگر  شماری  و  دارند 
در شناسنامه ذکر شود. برنامه یی که در تلویزیون ژوندون 

پخش شد هم مرتبط با همین موضوع بود.
پخش  به  معترضان  از  تن  هزاران  قوس(   ۱۶ )شنبه،  روز 
پارلمان  مقر  مقابل  در  رسانه،  این  از  نظر  مورد  برنامه 
راهپیمایی کردند و از دولت خواستند که جلو »اهانت« به 

اقوام کشور را بگیرد.

با  ایران  به  سفرش  در  گذشته  روز  کرزی  ییس جمهور 
و  دیدار  ایران  رییس جمهوری  روحانی  حسن  دکتر 

گفت وگو کرد.
دیدار  این  در  ایران،  ریاست جمهوری  خبرنامۀ  براساس 
که وزرای امور خارجه و سایر مقامات دو کشور حضور 
 - سیاسی  تحوالت  و  افغانستان  اوضاع  آخرین  داشتند، 

امنیتی آن بررسی شد.
حسن روحانی رییس جمهور ایران در این دیدار گفت: ما 
نگران تنش های حاصل از حضور نیروهای خارجی در 
باید از  منطقه هستیم و معتقدیم تمام نیروهای خارجی 
منطقه خارج شوند و امنیت افغانستان به دست مردم این 

کشور سپرده شود.
او با تاکید بر حسن همجواری و همزبانی میان دو کشور 
گفت: »دولت ایران بر توسعۀ روابط میان همسایگان خود 
دارد و  تأکید  افغانستان  برادر و مسلمان  ویژه کشور  به 
افغانستان سبب توسعه  امنیت مردم  معتقد است رفاه و 

همکاری ها در منطقه خواهد شد.
رییس جمهور کرزی نیز در این دیدار با تبریک توافقنامۀ 
و  پرداخت  افغانستان  اخیر  تحوالت  ابعاد  بیان  به  ژنو، 
اظهار داشت: »جمهوری اسالمی ایران همواره با کشور 
مواضع  و  رفتار  کامل  با صداقت  افغانستان،  برادرِ خود 
و  دولت  همواره  و  است  کرده  بیان  به وضوح  را  خود 
ملت افغانستان به دولت و مردم ایران به دیدۀ تکریم و 

احترام نگریسته اند.«
دوستی  جامع  پیمان  مذاکرات  آغاز  خصوص  در  وی 
و  اقتصادی  سیاسی،  حوزه های  شامل  همکاری ها، 
پیمان  امضای  برای  خود  مذاکرات  ما  افزود:  فرهنگی 
زودی  به  را  کشور  دو  میان  همکاری ها  دوستی  جامع 
آغاز خواهیم کرد و مطمینیم مردم افغانستان از این پیمان 

استقبال شایانی خواهند کرد.
افغانستان  ایران  میان  مشترکی  بیانیۀ  دیدار  این  پایان  در 
منتشر شد که در آن وزرای خارجه دو کشور مسوولیت 

تنظیم پیمان جامع دوستی همکاری ها را عهده دار شدند.
و  ایران  بلندمدت  جامع  منافع  دربرگیرنده  پیمان  این 

افغانستان برای تامین صلح و امنیت منطقه است.
حامد  افغانستان،  ریاست جمهوری  خبرنامۀ  براساس 
حسن  با  دیدار  عالوه  بر  سفر  این  جریان  در  کرزی 
روحانی، با داکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و 
برخی دیگری از مقامات بلند رتبۀ آن کشور نیز مالقات 

کرد.
در  ایران  خارجه  وزیر  و  کرزی  جمهوری  رییس 
دیدارشان در ارتباط به پروسه صلح افغانستان و گسترش 
روابط و همکاری ها میان دو کشور در ساحات مختلف 
به خصوص همکاری های ترانزیتی، تبادالت سرحدی و 

صدور ویزهء ایران برای اتباع افغانستان صحبت کردند.
در این دیدار داکتر محمد جواد ظریف گفت که جمهوری 
اسالمی ایران از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند و 

آماده هر گونه همکاری در این راستا می باشد.
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نهادهای قضایی خشونت...
دستاوردهایی  کرد:  تاکید  کابل  در  ملل  سازمان  نماینده 
برابر  در  دختران  و  زنان  از  محافظت  برای  تاکنون  که 
خشونت ها به دست آمده، کافی نیست و مقام های افغان 
تالش  زنان  علیه  خشونت  از  جلوگیری  برای  بایستی 

بیشتری انجام دهد.
گزارش  تازه گی  به  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان 
ارایه کرده  افغان  ساالنه یی را در خصوص شرایط زنان 
با همکاری 20۳ تن از مقام های  است. در این گزارش 
به  نزدیک  دولتی  مقام های  و  پولیس  قضایی،  و  اجرایی 
۵00 مورد خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان تهیه 

شده است.
ثبت  اینکه رقم حوادث  با جود  این گزارش،  اساس  بر 
شده در ۱۶ والیت افغانستان 28 درصد افزایش یافته اما 
اجرای قانون منع خشونت علیه زنان، 2 درصد افزایش 

را نشان می دهد.
گنیا افزود: در سال جاری دادگاه های افغانستان ۶0 مورد 
در  که  برده اند  کار  به  را  زن  علیه  خشونت  منع  قانون 

مقایسه با سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یافته است.

به گفته این مقام سازمان ملل متحد در افغانستان، تعداد 
زنان،  علیه  منع خشونت  قانون  برای  اجرایی  موارد  کل 

کاهش را نشان می دهد و این نگران کننده است.
اجرایی  قانون  این  که  مواردی  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
حمایت های  شده اند  خشونت  دچار  که  زنانی  از  شده، 

الزم انجام شده است.
گنیا ضمن ابراز نگرانی گفت که به خاطر عدم تحقیق و 
عدم گزارش دهی خشونت گسترده علیه زنان و دختران 

هنوزهم بسیاری از زنان قربانی می شوند.
آمیز  خشونت  رفتارهای  متحد،  ملل  نهادسازمان  این 
نادرست  زنان  برابر  در  را  قضایی  و  اجرایی  نهادهای 
دانسته و افزود که به زندان انداختن زنان و دختران به 
منظور فرار از منزل، از سوی نهادهای اجرایی و قضایی 

برخورد غیرعادالنه است.
و  پولیس  که  آمده  متحد  ملل  سازمان  گزارش  در 
موارد  به  رسیدگی  خصوص  در  افغانستان  دادگاه های 
و حمایت های  فنی  آموزش های  به  زنان  علیه  خشونت 
حمایت ها  این  و  دارند  نیاز  کشور  این  دولت  سیاسی 
مقامات را نسبت به عملی کردن قانون منع خشونت علیه 

زنان توانمند می کند.

بر اساس این گزارش، از ۱۶۶9 مورد خشونت علیه زنان 
در ۱۶ والیت افغانستان به ثبت رسیده ، تنها ۱09 مورد 
از مجرای اجرایی و قضایی بر اساس قانون منع خشونت 

علیه زنان رسیدگی شده است.
منع  قانون  بردن  کار  به  که  می دهد  نشان  آمارها  این 
عاملین  قضایی  تعقیب  برای  زنان  علیه  خشونت 
خشونت ها در سال گذشته در والیت افغانستان در سطح 

پایینی قرار دارد.
این در حالی است که قانون منع خشونت علیه زن در 
حال  عین  در  شد،  تصویب  افغانستان  در   2009 سال 
ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن قانونی، اجبار 
به خودکشی و خودسوزی، تجاوزجنسی و سایر موارد 

در این قانون جرم محسوب می شود.

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی 
از افزایش خشونت علیه زنان گزارش می دهد که هفته 
علیه  خشنوت  افزایش  افغانستان  زنان  وزارت  گذشته، 
بررسی های  که  کرد  اعالم  و  دانسته  اساس  بی  را  زنان 
این وزارتخانه کاهش آمار خشونت علیه زنان را نشان 

می دهد.

مشکل اصلی  ما بی...
موضوع اصلی نمایشگاه معرفی ابعاد مختلف حقوق 
کودکان،  حقوق  مورد  در  هایی  جزوه  بود.  بشری 
از  جلوگیری  و  زنان  علیه  خشونت  زنان،  حقوق 
نمایش گذاشته  به  نمایشگاه  این  اجباری در  ازدواج 

شده بودند.
میرزا رفعت، از برگزار کنند ه گان این نمایشگاه گفت: 
بشری  حقوق  فرهنگ  که  است  این  برنامه  »هدف 
در جامعه بیشتر نهادینه شود. ما می خواهیم فرهنگ 

حقوق بشر را ترویج کنیم. ما وقتی حرف از حقوق 
بشر می شنویم، فکر می کنیم ضد دین ]است[ در حالی 

حقوق بشر عین دین است و مطابقت با دین دارد«.
کردند،  شرکت  نمایشگاه  این  در  که  دانشجویانی 
معرفی  منظور  به  ها  برنامه  چنین  افزایش  خواستار 

حقوق بشر شدند.
»این  گفت:  کابل  دانشگاه  دانشجوی  یک  راشد، 
محصلین  برای  را  بشر  حقوق  مواد  تمام  نمایشگاه 
به طور رایگان فراهم ساخته و محصلین می توانند 

معلومات آفاقی خود را بلند ببرند«.
که  گفت  دیگر  کننده های  اشتراک  از  تن  یک  زهرا، 
می برد:  بلند  را  آن ها  معلومات  نمایشگاه هایی  چنین 
ما  معلوماتی که  دارد؛ چرا که هر  تاثیر  »صد درصد 
اخذ می کنیم، تاثیرات مثبت دارد. جوانان باید از این 

مواد استفاده مثبت کنند«.
این نمایشگاه برای یک روز برگزار شده و قرار است 
برخی از هنرمندان در آن هنر نمایی کنند و ناگفته های 

مردم افغانستان را از زبان هنر موسیقی بیان نمایند.

 
هویت چیست و هویت...

)افغانستاِن قرون هشتم تا دوازدهم هجری/ منطقۀ مسما به 
پشتونستان کنونی( پا فراتر گذاشته است. بسیاری از جزایِر 
افغانی که بیرون از آن حدود ـ یعنی در قلمرو خراسان ـ 
ایجاد شده، حداقل دو زبانه شده اند. بگذریم از این که زبان 
میانجی )Lingua Franca( همۀ اینان، فارسی دری است.
قرن  اوایِل  در  الفنستن  از  یکی  ـ  احصاییه  دو  به  استناد  با 
هجدهم و دیگری از فیض محمد کاتب در اواخِر دهۀ سومِ 
قرِن بیستم، افغانی یا پشتو، زبان حدودِ ثلِث مردم سرزمین 
افغانستان را تشکیل می دهد. در حالی که زبان مادری حدودِ 
پنجاه وپنج درصِد مردمِ این خطه، فارسی دری است. زباِن 
افشارها،  بیات ها،  قزل باش ها،  تاجیک  ها،  هزاره ها،  مادری 
بخِش اعظِم عرب ها، فرملی ها و دیگران فارسی دری است. 
و  افهام  برای  میانجی  زباِن  دری،  فارسی  این که  از  گذشته 
تفهیِم اقوامِ گوناگون است؛ زباِن اداره، زباِن سیاست، زباِن 
شعر و فرهنگ تمامِ اقوامِ ساکن در این کشور است. از نظِر 
تاریخی، سرزمین افغانستان یکی از مولفه های مهم تشکِل 
زباِن ادبی و فرهنگی عصِر اسالمی »یعنی فارسی دری« را 
تشکیل می دهد. اکثریت قریب به اتفاِق متوِن کهِن فارسی 
ـ مربوِط قروِن نخستین عصِر اسالمی ـ در این سرزمین و 
این که چه  از  ـ صرف نظر  این سرزمین  فرزنداِن  دسِت  به 
تباری داشته اند ـ نوشته شده است. نوابِغ بزرگی که اشتهارِ 
بلخی و  ابن سینا، سنایی، جالل الدین  جهانی دارند، چون 
ده های دیگر در این خطه زاده شده، به همین زبان نوشته 
ما  مسامحۀ  اثِر  بر  که  معاصر  قرون  در  حتا  سروده اند.  و 
افغانستان  انگلیس و قاجار سرزمین خراسان،  نیِّت سوءِ  و 
خوانده شد، مع الوصف شاهان و زمامداراِن افغانی تبار آن را 
ـ کماکان ـ خراسان خواندند، و شعرا و نویسنده گان بزرِگ 
فارسی این خطه نیز افغان تبار بوده اند: کسانی چون طرزی 
)پدر و پسر(، مستغنی، پژواک، خلیلی، الهام، الیق، حبیبی 
از یک طرف،  امر نشان دهندۀ آن است که  این  و دیگران. 
از آغازِ  این زبان، زباِن قومِ خاص نیست؛ زبانی است که 
ورودِ اسالم به این سرزمین، با آن آیین مقدس عجین شده و 
وسیلۀ آموزِش آن دیِن آسمانی قرار گرفته. در شرق تا برما 
و اندونیزیا، در غرب تا بوسنی و البانیا؛ و در شمال ترکان 
با این زبان کالم وحی را دریافتند و هر یک به نوبۀ خود با 
این زبان اثر آفریدند. به راستی ستیز و دشمنی با این زبان 

از روی تعقل و انصاف است، یا تعصِب کور و جاهالنه؟
در صورتی که هویت مقولۀ فرهنگی است و زبان مهم ترین 
مولفۀ تشکیل دهندۀ آن است )مولفۀ مهم دیگِر آن دین است 
که در آن اشتراک - تقریبًا تام - وجود دارد(، آیا عقالنی 
نیست که هویِت مردماِن این سرزمین، با زباِن مشترک شان 
مرتبط باشد. وااّل اگر هویت را مرتبط به مقوله های تاریخ 
این سرزمین  نامِ  و جغرافیا بشناسیم، و فراموش نکنیم که 
خراسان است، و این نام در عیِن حالی که اسِم هیچ یک از 
را در  آنان  تاریخ همۀ  ندارد،  بر  در  را  آن  در  اقوام ساکن 
سینه دارد؛ باشنده گاِن این سرزمین هر یک خراسانی اند، نه 

تاجیک، نه اوزبیک، نه افغان، نه ترکمن، نه هزاره و غیره.
سرزمین،  این  باشنده گان  همۀ  مشترِک  ملیِت  و  هویت 
از  برخی  الحاق  سودای  کسی  اگر  حتا  است.  خراسانی 
به  زیرا  باشد؛  داشته  سر  در  نیز  را  اطراف  سرزمین های 
گفتۀ حدود العالم، »خراسان سرزمینی است که جنوب آن 

صحرای سند است«.
کرزی  رییس جمهور  که  است  این  توجه  در خورِ  نکتۀ 
چرا و چه  گونه، هم زمان جنگ در دو استقامِت داخلی و 
خارجی را به راه انداخته است؟ چرا رسانه ها و اشخاِص 
منتسب به رییس جمهور کرزی، درست در اوِج بحرانی 
که در روابِط او با امریکا )و در مجموع با غرب( به وجود 
آمده، به اقوام و شعِب غیِر پشتوِن افغانستان می تازند؟ آیا 
این از سِر آگاهی است و آیا تمهیدی در میان است که در 

چنین وقتی، چنان سخنانی بر زبان رانده می شود؟
رییس جمهور  که  می پندارند  تحلیل گران  از  بعضی 
می خواهد برای دست یابی به اهدافش، احساساِت قومی 
پشتون ها را تحریک نموده، آنان را پشت سِر خود بسیج 
نماید. زیرا در موضوع مخالفِت او با امضای موافقت نامۀ 
امنیتی، قاطبۀ مردم افغانستان از جمله اکثریِت پشتون ها 
)به استثنای مال محمد عمر و حکمتیار و پیروان آن ها( با 
او همسو نیستند. کرزی می خواهد میاِن این موافقت نامه 
که  طوری  نماید،  محکم  رابطه یی  پشتون ها  اقتدارِ  و 
درِج  بدون  موافقت نامه  این  امضای  که  برند  گمان  آنان 
دادِن  از دست  معنای  به  او،  اقتدارِ خانوادۀ  تداوم  شرِط 
امتیازاتی ست که طی دوازده ساِل پسین به دست آورده اند. 
قومی  احساساِت  برانگیختِن  با  او  دیگر،  جانب  از 
پشتون ها، می خواهد به امریکا نشان دهد که او حمایِت 
مشورتی  لویه جرگۀ  در  که  دارد؛ چیزی  با خود  را  آنان 
اکثریِت  افغانی برای  نیاورد. طرِح بحث هویِت  به دست 
غیِر افغاِن افغانستان، از مطالباِت حامِد کرزی است، اما آن 
را از طریِق ابقای حکمرانی در خانوادۀ خود می خواهد 

مسجل سازد. 
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آموزشی  سیستم  بهترین  کشورها  کدام 
جهان را دارند مکاتب کدام شهر بیشترین 
دست  به  مختلف  دروس  در  را  امتیاز 
میآورند؟ ممکن است با این پرسش ها بی 
بیافتید  اروپایی  کشورهای  یاد  به  درنگ 

ولی سخت در اشتباهید.
توسط  که  بندی  رتبه  آخرین  طبق  بر 
موسسه فرانسوی pisa انجام شده است، 
بر اساس آزمونی که از نمونه آماری 4۵0 
 ocde کشورهای  بین  در  نفری  هزار 
اقتصادی(  توسعه  و  همکاری  )سازمان 
مهارت های  آن  ودر  است  شده  انجام 
ریاضی به عنوان محور و ادبیات وعلوم به 

عنوان شاخصه های بعدی و دربین دانش 
بر  است؛  شده  سنجیده  ساله   ۱۵ آموزان 
کشورهای  و  شهرها  بندی  امتیاز  اساس 
آسیای شرقی گوی سبقت را از کشورهای 
از  آموزشی  کیفیت  در  و  ربوده  اروپایی 
معنا  فاصله  اروپایی  کشورهای  بهترین 
از  بعضی  در  میان  این  در  دارند.  داری 
شهرهای چین مانند شانگهای مدارس به 
کیفیت  دنیا  مدارس  دیگر  از  موثری  نحو 

آموزشی باالتری دارند.
جدول زیر بیانگر رتبه و امتیاز کشورها و 
شهرهای درکیفیت سیستم آموزشی است:

سیستم آموزشی کدام کشورها مردی  که دشمنش را معاون کرد
بهتر است؟  دیدیه فسن، استاد دانشگاه پرینستون- روزنامۀ لوموند

ماندال پس از انتخاب شدن به عنوان رییس جمهور، دشمنان 
مانگوسوتو  و  دوکلرک  فردریک  جمله  از  را  دیروزش 

بوتلزی را به ترتیب به عنوان معاون رییس جمهور و وزیر 
داخله انتخاب کرد.

شب اولین انتخابات آزاد در سال ۱994 در آفریقای جنوبی، 
بدون  انتخاباتی  کردند  می  تصور  که  ناظرانی  بودند  کم 
خونریزی برگزار شود. گذار آرام و مالیم به دمکراسی را 
کمتر کسی باور داشت. کشوری که از سال ۱98۵ تا ۱990 
تحت وضعیت فوق العاده قرار داشت سالهای جنگ داخلی 
 ۱990 دهۀ  سالهای  در  بود.  گذاشته  سر  پشت  را  سختی 
پولیس رژیم آپارتاید دست به کشتارهای زیادی از اعضای 
حزب کنگره ملی آفریقا زده بود. در آن زمان کریس هانی، 
اعضای  از  یکی  عوامل  توسط  کمونیست  حزب  دبیرکل 
حزب محافظه کار کشته شده بود و در نشست های حزب 
کنگرۀ ملی فریاد »بوئرها را بکشید«، همچنان بر آسمان بود. 
خالصه اینکه کسی گذار آرام به دمکراسی را متصور نبود. 
به خصوص اینکه فردریک دوکلرک، رییس جمهور کشور 
نیز متهم به همکاری با حزب »اینکادا« مانگوسوتو بوتلزی، 
نیز بود؛ حزبی که متهم به تشدید خشونت های قومی در 

آفریقا بود.
انتخابات برگزار شد در فضایی که همگان حق رأی یافتند 
و هیچ اتفاق خاصی رخ نداد. حزب کنگرۀ ملی ۶2٪ آراء 

از  پس  ماندال  شد.  پیروز  والیت   ۷ در  و  آورد  بدست  را 
تحمل 2۷ سال زندان؛ 4 سال زودتر از زمان مشخص شده 
آزاد شد و رییس جمهور کشور شد و دشمنان دیروزش را 
از جمله فردریک دوکلرک 
بوتلزی  مانگوسوتو  و 
عنوان  به  ترتیب  به  را 
و  جمهور  رییس  معاون 
کرد.  انتخاب  کشور  وزیر 
میوۀ  اتحاد  و  ائتالف  این 
بود  سختی  مذاکرات 
با  ملی  کنگره  رییس  که 
بدان  سفیدپوست  حاکمان 
می  که  آنهایی  بود  رسیده 
های  اولویت  خواستند 
خود را حفظ کنند و نگران 
اکثریت  گیری  انتقام  حس 
سیاه کشور بودند. گروهی 
با  متمادی  سالهای  که 
کرده  حاکمیت  تبعیض 
امتیاز  نداشتند  بود و قصد 

زیادی واگذارکند.
در اینجا قهرمان آپارتاید وارد عمل شد. او همۀ کارمندان 
سفیدپوست را در پست هایشان حفظ کرد و راه مصالحه 
را در پیش گرفت. قهرمان، شعار دیگری هم داشت و آن 
اینکه:« برای صلح، از بخشیدن نترسید« در واقع برای همین 
شعار بود که ماندال در مسابقات جام جهانی راگبی در سال 
تیم  کند؛  می  تن  بر  را  بوکس  اسپرینگ  تیم  لباس   ،۱99۵
سفیدپوستی که متهم به اقدامات نژادپرستانه بودند. ماندال، 
مدال پیروزی را به کاپیتان می دهد، ژستی تاریخی که ماندال 

را به سمبل و قهرمان سازش ملی تبدیل کرد.
ماندال در ۵ سال ریاست جمهوری اش، تالش کرد خدمات 
و  سر  را  بود(  چنددستگی  دچار  شدت  به  که  اجتماعی) 
و  معلولین  بازنشستگان،  به  کمک  اختصاص  دهد.  سامان 
در  بود.  ماندال  اقدامات  مهمترین  از  یتیم  و  فقیر  کودکان 
باردار و کودکان زیر  زنان  برای  پزشکی  او خدمات  زمان 
۶ سال رایگان شد و روستاهای دورافتاده صاحب جاده و 

خانوارهای فقیر دارای خانه شدند.
درس زندگی سیاسی و اخالقی ماندال اراده وی برای مبارزه 
با سرکوب و بی عدالتی، شجاعت در تصمیم های دشوار و 

سخن حق بود. درسی کاماًل معاصر.

وقتی فوتبال به کمک محیط زیست می آید

سرمربی بایرن مونیخ 
پر  پیروزی  از  پس 
گل برابر وردربرمن 
که  این  از  گفت: 
تیمی  چنین  هدایت 
به  دارم  عهده  بر  را 

خودم می بالم.
موفق  مونیخ  بایرن  
شد در هفته  پانزدهم 
نتیجه   با  بوندسلیگا 
خرد کننده هفت بر 

صفر وردربرمن را در هم بکوبد تا رکورد 
بدون شکست خود در بوندسلیگا را به 40 
ها  خیلی  که  ریبری  فرانک  برساند.  بازی 
او را شانس اصلی کسب عنوان مرد سال 
فوتبال جهان در سال 20۱۳ می داند در این 
دیدار موفق شد دو گل به ثمر برساند و دو 

پاس گل بدهد.
پس  بایرن مونیخ  سرمربی  گوآردیوال،  پپ 
از برتری پر گل برابر وردربرمن گفت: از 
این که هدایت چنین تیمی را برعهده دارم 
بگویم  باید  را  این  البته  می بالم.  به خودم 
بدشانسی  دیدار  این  در  وردربرمن  که 
این  در  این ها  از  بهتر  آورد و می توانست 
اساسی  تشکر  یک  باید  شود.  ظاهر  بازی 
از بازیکنان تیمم داشته باشم. این بهترین 
بازی بود که از آغاز هدایت بایرن از تیمم 

دیدم. بازیکنان بایرن ظرفیت ذهنی باالیی 
انگار  می کنند  بازی  که  زمانی  آنها  دارند. 
یک کار عادی انجام می دهند و از آن لذت 
آینده خودمان  بازی های  در  باید  می برند. 
نیز همین روند را ادامه دهیم و بازی خود 
همه  بایرن مونیخ  در  بگیریم.  جدی  را 
بازیکنان مسوولیت پذیر هستند و هر کس 

وظیفه خود را می داند.
درباره  ادامه  در  مونیخ  بایرن   سرمربی 
برازیل  مدعی جام جهانی 20۱4  تیم های 
برگزار  برازیل  در  جام جهانی  گفت: 
برای  را  میزبان  شانس  همین  و  می شود 
من  البته  است.  داده  افزایش  قهرمانی 
دارم  دوست  طبیعتا  و  هستم  اسپانیایی 
کشورم بار دیگر به قهرمانی در جام جهانی 

برسد.

دیدیه دروگبا  و  امانوئل ابوئه  دو بازیکن ساحل عاجی تیم 
فوتبال گاالتاسرای ترکیه در پی پوشیدن لباسی در تجلیل از

ترکیه  فوتبال  فدراسیون  انضباطی  کمیته  به  ماندال  نلسون 
فراخوانده شدند.

دروگبا و ابوئه تی شرتی را در احترام به )نلسون ماندال( پس 
از دیدار تیم های گاالتاسرای و االزیگ اسپور در لیگ فوتبال 
عبارت  آن  روی  بر  که  کردند  تن  بر  ترکیه  برتر  های  باشگاه 

متشکریم مادیبا) نام ماندال (نوشته شده بود.
ساحل  بازیکن  دو  این  آنکه  علت  به  ترکیه  فوتبال  فدراسیون 
نکرده  یافت  در  شرت  تی  این  پوشیدن  برای  مجوزی  عاجی 

بودند ، آنها را به کمیته انضباطی برای ادای توضیح فراخواند.
تیم گاالتاسرای در دیدار مقابل تیم االزیگ اسپور به برتری 2 

بر صفر رسید.

که  آرمادیلو  کمیاب  پستاندار 
به  برزیل   20۱4 جهانی  جام  در 
معرفی  رقابت ها  این  نماد  عنوان 
جانوری  گونه های  از  یکی  شده 
نادر و در معرض خطر  به شدت 

انقراض است.
نماد  این  برای  که  »فولکو«  عنوان 
واژه  یک  واقع  در  شده  انتخاب 
دو  از  آن  ریشه  که  است  پرتغالی 
واژه »فوتبال« و »اکولوژی« گرفته 

شده است.
محیط  زیست  عنوان سفیر  به  فولکو 
معرفی  برزیل  در جام جهانی 20۱4 
شده و هدف از انتخاب آن برگزاری 
جهانی  جام  فوتبال  رقابت های 
است.  زیست  محیط   با  سازگار 
که  است  حیوانی  ششمین  »فولکو« 
بازی های جام جهانی  نماد  به عنوان 

برگزیده می شود.
به  آن  لغوی  معنی  که  آرمادیلو 
است،  کوچک«  »زره دار  اسپانیایی 
نادری  و  کوچک  بچه زای  پستاندار 
سخت  پوسته  خاطر  به  که  است 

بدنش آن را به این نام می خوانند.
تلویزیونی  شبکه  گزارش  به 
سه  میان  از  فولکو  نام  ان دی تی وی، 

واژه پیشنهادی شامل »آمیوبی« )تلفیق 
آبی  زوزه کو)تلفیق  شور(،  و  دوستی 
و زیست بوم( و خود »فولکو« با رای 
طرفدار  میلیون   ۷/۱ از  بیش  مثبت 

فوتبال برگزیده شده است.
این نماد نماینده »برزیل«، »طبیعت«، 
است.  فوتبال«  »لذت  و  »دوستی« 
در  نماد  این  باالی  محبوبیت  دلیل 
پستاندارد  که  است  این  مردم  میان 
گونه های  جزو  برزیل  در  »آرمادیلو« 
خطر  معرض  در  شدت  به  جانوری 
انتخاب  با  است  امیدوار  فیفا  است. 
مسابقات  نماد  عنوان  به  »آرمادیو« 
جام جهانی در برزیل، آگاهی  عمومی 
نسبت به مشکالت زیست محیطی را 

افزایش دهد.

گوآردیوال: 
افتخار می کنم سرمربی بایرن هستم

دروگبا به خاطر تجلیل از ماندال به 
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ترکیه 

فراخوانده شد

ورزش

شركت تجارتي نديم حبيبي چوب محروقاتي رياست صحت عامه واليت پنجشير 
به مقدار 19 هزار سير به قيمت مجموعي مبلغ )1957000( افغاني قرار داد 

نموده است. موضوع به اطالع عامه رسانيده ميشود.
با احترام
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سواد  جدید  استراتیژی  افغانستان،  معارف  وزارت  گفتۀ  به 
آموزی از سال 20۱4 تا سال 2020 میالدی در سراسر کشور 
تطبیق می شود و در این جریان، شصت در صد مردم خواندن 

و نوشتن را خواهند آموخت.
داکتر فاروق وردک وزیر معارف می گوید، در جریان ۱2 سال 
گذشته بیش از دو میلیون تن در مراکز سواد آموزی کشور 
آغاز  با  گفت،  وردک  آقای  اند.  گرفته  قرار  آموزش  تحت 
تطبیق استراتیژی جدید سواد آموزی تعداد افراد بی سواد در 

کشور از ۱2 میلیون به هشت میلیون کاهش خواهد یافت.
اگر  که  می کنیم  خواهش  بین المللی  جامعه  »از  گفت:  او 
راه  باشد،  پایدار  ثبات  و  افغانستان صلح  در  که  می خواهید 
دیگر وجود ندارد به جز این که ملت افغانستان را با سواد 

سازیم؛ یگانه راه همین است. «
وزیر معارف همچنان می گوید که در جریان سه دهه جنگ 

بسیاری از افغان ها از نعمت سواد بی بهره مانده اند.
آقای وردک از جامعه جهانی خواست به هدف کاهش این 
آنها  با  آموزی  سواد  های  پروگرام  اندازی  راه  و  جنجال ها 
همکاری نماید. به گفته وزیر معارف، استراتیژی جدید سواد 
آموزی در مشوره با متخصصین افغان، سویدن و یونسکو یا 
گردیده  تکمیل  متحد  ملل  سازمان  فرهنگی  و  علمی  بخش 

است.
به اساس معلومات وزارت معارف، در حال حاضر یک صد 
و هفتاد هزار تن از باشنده های کشور، در سی هزار کورس 
قرار  آموزش  تحت  مکتب  هشت  و  هفتاد  و  آموزی  سواد 
ستراتیژی  در  گفتند،  همچنان  وزارت  این  مقامات  دارند. 
جدید برعالوه آموزش سواد برنامه های آموزش حرفه نیز 

در نظر گرفته شده اند.
پیتر سمینتلی سفیر سویدن نیز اعالم کرد که به خاطر عملی 

شدن استراتیژی جدید سواد آموزی در افغانستان بیش از 9 
ادارۀ  دالر کمک می نماید. در همین حال، مسووالن  میلیون 
سواد آموزی برخی از والیات می گویند که برنامه های سواد 
آموزی به دلیل موجودیت نا امنی ها در برخی از مناطق تطبیق 

نمی شود.
عبدالحمید رییس سواد آموزی پکتیکا گفت:

» در ولسوالی های امن والیت پکتیکا برنامه های سواد آموزی 
هستند  امن  نا  که  ولسوالی هایی  از  برخی  اما  دارد،  جریان 
در  نمی توانیم،  کرده  نظارت  آنرا  آموزی  سواد  کورس های 
ولسوالی ارگون ما تقریبًا 20 کورس داریم که در ۱۵ کورس 

آن دختران تحت آموزش قرار دارند. «
با وجود تالش های وزارت معارف افغانستان مردم می گویند 
که نبود اشتغال و پایین بودن اقتصاد سبب شده که جوانان 
به جای فراگیری تعلیم جهت به دست آوردن پول به کار رو 
آورده اند. به اساس گزارش ها در حال حاضر هزاران طفل 
انجام  به  کشور  والیات  و  مرکز  در  ضعیف  اقتصاد  بخاطر 

کارهای شاقه پرداخته از تعلیم به دور مانده اند.

وزیر معارف به جامعۀ جهانی:
به جز با سوادساختن مردم راه دیگری برای تأمین 

صلح و ثبات وجود ندارد

حمالت راکتی پاکستان از سرگرفته شد
به  پاکستان  خاک  از  راکتی  حمالت  اثر  بر 
افغانستان یک تن کشته و دو تن دیگر زخمی 

شدند و خساراتی بر جای ماند.
وزارت داخلۀ افغانستان روز یکشنبه با انتشار 
پاکستان  از خاک  از حمالت راکتی  بیانیه یی 
به جنوب افغانستان خبر داد و اعالم کرد در 
این حمله راکتی یک تن کشته و دو تن دیگر 

زخمی شدند و خساراتی بر جای ماند.
وزارت داخلۀ افغانستان از پاکستان خواست 
مانع ادامه حمالت راکتی به خاک افغانستان 

شود.
در  پاکستان  خاک  از  راکتی  حمالت 

والیت های مرزی افغانستان از یک سال قبل تا کنون 
به طور پراکنده ادامه دارد.

افغانستان یک ماه قبل اعالم کرد از  وزارت داخلۀ 
از خاک  راکت  هزار  یک  به  نزدیک  امسال  ابتدای 
پاکستان به والیت های کنر و نورستان اصابت کرده 

است که بر اثر آن شماری کشته و زخمی شده اند 
و خسارات زیادی بر جای مانده است.

بارها در  نیز  افغانستان  حامد کرزی رییس جمهور 
تاکید  حمالت  اینگونه  قطع  لزوم  به  خود  سخنان 

کرده است.

حکومت افغانستان و نهادهای حقوق بشری محافل 
سخنرانی و نمایشگاه هایی را به مناسبت روز جهانی 
حالی  در  این  کردند.  برگزار  کابل  در  بشر  حقوق 
است که سازمان ملل متحد نسبت به وضعیت زنان 

در کشور هشدار می دهد.
حبیب اهلل غالب، وزیر عدلیه روز یکشنبه در مراسم 
بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر که در دانشگاه 
تطبیق  اصلی  مانع  را  بی سوادی  شد،  برگزار  کابل 
غالب  آقای  کرد.  عنوان  افغانستان  در  بشر  حقوق 
گفت: »چون جامعۀ ما امی و بی سواد است، بیشتر 
کارها را ما متاسفانه به اساس تقلید می کنیم. بسیاری 
مشکالتی را که ما می بینیم مشکل بی سوادی است«.
وزیر عدلیه افغانستان گفت تمام تالش ها براساس 
احترام به حقوق بشری افراد جامعه تدوین می شوند 
و در صورتی که این قوانین تطبیق شوند، بسیاری 

مشکالت رفع خواهند شد.
تغییر دیدگاه نسل جدید

بشر  حقوق  و  زنان  کمیسیون  رییس  کوفی،  فوزیه 
فکر  که  گفت  مراسم  این  در  نماینده گان  مجلس 
به خصوص نسل جوان و  افغانستان  و ذهن مردم 

تحصیل کرده نسبت به گذشته تغییر کرده است.
به  دانشجویان  که  صورتی  در  گفت  کوفی  خانم 
حقوق بشر تعهد داشته باشند، حقوق بشری هزاران 
ها  افغان  همه  از  او  یافت.  خواهد  بهبود  خانواده، 
خواست همانگونه که خود تعلیم و تحصیل می کنند 
به دختران و زنان نیز این اجازه را بدهند: »پیام امروز 
را از این سقف بیرون کنید و حداقل تعهد کنید که 
از امروز تا سال آینده هیچ نوع عملی را انجام نمی 

دهید که منجر به نقض حقوق بشر دیگران شود«.
زنان  درصد   20 حدود  تنها  کوفی،  فوزیه  گفته  به 
افغانستان سواد دارند و بقیه از این نعمت محرومند. 
کوفی گفت افغانستان در میان تمام کشورهای جهان 
بدترین وضعیت حقوق بشر را دارد و باید در این 

عرصه تالش های بیشتری صورت گیرد.
می گوید  متحد  ملل  سازمان  که  است  درحالی  این 
علیه  خشونت  منع  قانون  تطبیق  در  افغانستان  که 
ناکام بوده است. حامد کرزی در سال 2009  زنان 
سپرد  افغانستان  پارلمان  به  را  خشونت  منع  قانون 
که این قانون پس از تاخیر زیاد، در آغاز سال روان 
میالدی تصویب شد. اما نوی پیلی، کمیسار حقوق 
بشر در سازمان ملل متحد می گوید: »این قانون یک 
دستاورد بزرگ برای همه افغان هاست؛ اما اجرای 

آن آهسته و همراه با دشواری بوده است«.
نمایشگاه حقوق بشر

متحده  ایاالت  انکشافی  اداره  متحد،  ملل  سازمان 
بشری صدها  نهادهای حقوق  از  امریکا و شماری 
جلد کتاب، بروشور و مجله را در یک نمایشگاه به 

طور رایگان در اختیار عالقمندان گذاشتند....
                                         ادامه صفحه 6

غالب در مراسم گرامیداشت از روز بین المللی حقوق بشر:

مشکل اصلی  ما بی سوادی است
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