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گزارش روز

گفت وگو

ارشف غنی برنده ی نتیجه ی 
ابتدایی انتخابات شد

زنــان در افغانســتان طعــم تلــخ خشــونت را همــه روزه بــه 

ــگار  ــه ان ــی ای ک ــد. تلخ ــزه می کنن ــف م ــیوه های مختل ش

پایــان و متامــی نــدارد.

ازدواج بــرای دخــران در افغانســتان، شــبیه افتــادن 

ــن  ــدن از آن ناممک ــرون ش ــه بی ــت ک ــی اس ــیاه چال در س

ــت. ــت اس ــی بی بازگش ــوار و راه ــم دش ــا ه ــد و ی می منای

ــا لبــاس ســفید عروســی درآمــدن  ــه ی شــوهر ب ــه خان »ب

ــاره برآمــدن« رضب املثــل عامیانــه ای اســت  ــا کفــن دوب و ب

کــه خانواده هــا بــرای دخــران عروســی شــده ی شــان 

بــه کار می برنــد و بــا گفــن ایــن جملــه، راه برگشــت از 

ــا  ــد. در حقیقــت ب ــرای شــان می بندن ــی را ب زندگــی متأهل

ــه ی شــوهر  ــد کــه خان ــه گــوش زد می کنن ــن جمل گفــن ای

و شــوهر را بــه قیمــت از دســت دادن جــان شــان هــم کــه 

ــواده ی  ــونت های خان ــد. خش ــرک کنن ــد ت ــده، منی توانن ش

شــوهر از یــک ســو و نداشــن حامیــت خانــواده ی پــدری از 

مــواردی اســت کــه خیلــی ...

درج احــرام و رعایــت مســائل حقــوق بــری در نصــاب 

تعلیمــی جدیــد در پرتــو پالن هــای اســراتیژیک وزارت 

معــارف افغانســتان، یــک امــر بســیار مهــم پنداشــته شــده، 

بــه شــوراهای علمــی و فرهنگــی  وزارت هــای ذیربــط 

پیشــنهاد می شــود کــه بــا آمــوزش و فراگیــری حقــوق 

ــه ممکــن و مقــدور اســت،  ــرق چهارگان بــری کــه از طـُـ

ــه خــرج دهنــد: اهتــامم ب

1: مشارکت یا آموزش تعاونی

2: طرح پروگرام های تعلیمی

3: تقویت روحیه ی اعتامدبه نفس

4: ارتقای قابلیت های ابتکاری و سازنده

رونــد یادگیــری مباحــث حقــوق بــری، منصفانــه حکم 

می کنــد کــه یادگیــری مهارت هــا بــه یــک کشــور محــدود 

نبــوده بــه صــورت مقایســه ای و مقابلــه ای، ماملــک تعهــد 

آن را دارنــد کــه روی ایــن گونــه ظرفیت هــا مکــث کننــد. 

واردکــردن مســائل مربــوط بــه حقــوق بــر و احرامــی 

کــه بایــد بــه آن داشــت، از آن جهــت مهــم اســت کــه 

ــی  ــور ناش ــاع کش ــخص از اوض ــل مش ــنایی تحلی در روش

علت العلــل  می کنــد،  مکلــف  را  آمــوزگاران  و  شــده 

ــش  ــش از پی ــاگردان بی ــرای ش ــی را ب ــای حقوق آموزش ه

واضــح کــرده و بــه نکاتــی کــه بیشــر در ذهــن شــاگردان 

خطــور می کنــد، روشــنی بیفگننــد. بــا ایــن شــیوه ی 

رفتــار، احســاس مســؤولیت را در زدودن رشم و ُحجــب در 

دانش آمــوز رشــد داده  ...

صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان ملــل متحــد یــا 

یونیســف، در پیونــد بــه وضعیــت کــودکان در افغانســتان، 

پشــتو  و  دری  انگلیســی،  نســخه ی  ســه  در  گزارشــی 

منتــر کــرد. در مــن انگلیســی واژه هــا بــه صــورت دقیــق 

ــن  ــا در م ــت؛ ام ــده اس ــتفاده ش ــده اس ــی ش و کارشناس

دری و پشــتو کامــال متفــاوت اســت. بــا کــامل تأســف ایــن 

ــز  ــیانه و توهین آمی ــه ای، ناش ــورت غیرحرف ــه ص ــزارش ب گ

مــن   در  کــه   )injured( کلمــه  اســت.  شــده  ترجمــه 

اصلــی انگلیســی آمــده اســت، معنــای زخمــی و مجــروح 

شــدن را می دهــد. امــا در ترجمــه ی فارســی و پشــتو، 

ــول«، »معیــوب« و »رضب و شــتم« برگــردان  ــن واژه »معل ای

شــده اســت. 

یونســیف   )injured( کلمــه  معنــای  غلــط  برگــردان 

باعــث شــده اســت کــه رســانه های مطــرح افغانســتان 

ضمــن ایــن کــه دنبالــه رو خطــای مرجــامن یونســیف 

ــراد  ــه اف ــن ب ــبب توهی ــه س ــری ک ــف دیگ ــوند، از تعاری ش

دارای معلولیــت می شــود اســتفاده کننــد و مســأله ی 

مهــم دیگــر ایــن کــه تنهــا تحریــف واژه ی مــورد نظــر 

توهین آمیــز  واژه ی  کاربــرد  آن  از  بدتــر  بلکــه  نیســت 

»معیــوب« اســت. 

یونیســف بــا تهیــه ی ایــن گــزارش، بــا تقبــل هزینه هــای 

هنگفــت مالــی و بــا بــه جــان خریــدن صدهــا خطــر 

ــر  بالقــوه، در تــالش آگاهی دهــی و دادخواهــی مبتنــی ب

ــتندات ... ــدارک و مس ــواهد، م ش

 درد ما را نیست درمان الغیاثتصور آینده  پُربارتر از خود آینده است!

34

ریاســت جمهوری،  نامــزد  غنــی،  محمــدارشف 

اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

را بــه مــردم افغانســتان مبــارک گفــت و تأکیــد کــرد 

کــه اکنــون مــردم  از تفرقــه و تقســیم بــه ســوی 

ــی رود. ــی م ــدت مل وح

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد 

ســوی  از  اعالم شــده  نتیجــه ی  کــه  می کنــد 

... انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، تأکیــد می کنــد کــه نتیجــه ی اعالم شــده 

ــات ... ــتقل انتخاب ــیون مس ــوی کمیس از س

جشن واره های تخصصی تری نیاز 
داریم که به بررسی و معرفی 

کتاب های برتر بپردازد

ارشف غنی: 
به تفرقه و بی ثباتی پایان می دهم

ثبات و همگرایی:
 نتیجه ی ابتدایی انتخابات 

مرشوعیت ندارد

کمیسیون شکایات: 
نتیجه ی اعالم شده ابتدایی است 

پیش داوری نکنید

وزارت مالیه: درآمد ملی به 
بیش از ۲۰۸ میلیارد افغانی 

رسیده است

گفت  وگو با رسول سیمیا 

)دبیر جشن واره ی ادبی ماورا(
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قتل؛ پیامد سکوت زنان در برابر خشونت زندگی به رنگ زن
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ــات  رسانجام،کمیســیون انتخاب

مــاه  ســه  بــه  نزدیــک  از  پــس 

اعــالم  بــه  موفــق  جنجــال، 

انتخابــات  ابتدایــی  نتیجــه ی 

ریاســت جمهوری شــد. بــر اســاس 

ــن کمیســیون،  اعــالم نتیجــه ی ای

ریاســت جمهوری،  نامــزد  غنــی،  محمــدارشف 

دیگــر  نامــزد  عبداللــه  عبداللــه  و  درصــد   50.64

ــات  ــد آرا را در انتخاب ــت جمهوری، 39.52 درص ریاس

ریاســت جمهوری ســال 1398، بــه دســت آوردنــد.

حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون انتخابات، 

ــان اعــالم نتیجــه، ســقف مشــارکت مــردم در  در جری

انتخابــات را بیشــر از یک ونیــم میلیــون اعــالم کــرد و 

گفــت کــه 41 درصــد آن را زنــان تشــکیل می دهنــد. 

رییــس کمیســیون مســتقل انتخابــات ...

واکنش ها به اعالم نتایج 
ابتدایی انتخابات
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سیدمهدی حسینی
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بــا  روزنامه نــگاری  کــه  وجــودی  بــا 

علمــی  شــده ی  پذیرفتــه  معیارهــای 

عــدم  جنــگ،  دلیــل  بــه  تخصصــی  و 

حامیــت حکومــت، نبــود فرهنــگ مطالعــه 

و روزنامه خوانــی، نداشــن بــازار، کم بــود 

هیــچ  ماهــر،  روزنامه نــگاران  و  نویســنده 

ــا  ــدود روزنامه ه ــا مع ــد؛ ام ــود نیام ــه وج ــتان ب ــت در افغانس وق

گِــرِو  هشت شــان  همیشــه  کــه  روزنامه نگارانــی  محــدود  و 

ســفارش پذیر،  خــوردن،  آب  راحتــی  بــه  بــوده،  شــان  »نُــه« 

دم دمی مــزاج و موج ســوار بــوده  انــد کــه عمــر فعالیــت بســیاری 

بــه یک دهــه هــم منی رســد. نیــز   شــان 

نبــوده،  مهــم  کســی  بــرای  افغانســتان  در  کــه  چیــزی 

و  تأثیــر  چرایــی  برنامه ریــزی،  اکــت،  جــرال  اســراتیژی، 

نتیجــه ی کارهــای رســانه ای بــوده اســت. دلیــل موجودیــت 

بســیاری از رســانه ها از آغــاز تــا فرجــام مشــخص نبــوده و رســانه 

ــر  ــه ب ــه ک ــا تجــارت ن ــرای روشــن گری، اصــالح و حت همــواره، ب

حســب یــک شــوق خــام، ناپختــه، غیــر علمــی بــا نــگاه ابــزاری 

ــای  ــرای پول ه ــالش ب ــا ت ــادآورده و ی ــای ب ــی از پول ه ــه ناش ک

ــا خــودش هــم  ــه وجــود آمــده اســت کــه تکلیفــش ب ــادآورده ب ب

مشــخص نیســت.

گذشته ی رسانه های زرد 

امــروزه انرنــت موجــب آزادی عمــل بیشــر در فعالیت هــای 

ــا هزینــه ی  رســانه ای و موجــب تولیــد نریه هــای الکرونیــک ب

ناچیــز شــده اســت. ایــن افزایــش بــه انــدازه ای اســت کــه شــام 

هــر واژه ای را جســت وجو کنیــد بــا شــبکه های متعــدد رســانه ای 

چندالیــه مواجــه خواهیــد شــد.

مطبوعــات  رواج  عمــر  از  ســال   129 کــه  وجــودی  بــا 

امــا  می گــذرد؛  دنیــا  در   )Sensational Journalism( زرد 

جایــگاه آن هم چنــان بحث برانگیــز بــوده اســت؛ طــوری کــه 

ــرای بیــرون شــدن از  مشــهورترین های آن هــا دیگــر انگیــزه ای ب

زرد بــودن نداشــته و بــا افتخــار خــود را زرد می نامنــد.

بســیاری معتقــد انــد کــه اصطــالح روزنامه نــگاری زرد مشــتق 

از نــام شــخصیت کارتــون )yellow kid( در اواخــر قــرن نوزدهــم 

ــوده  ــب ب ــذب مخاط ــز، ج ــل آن نی ــن دلی ــه اصلی تری ــت ک اس

 New York( ــان ــورک س ــه نیوی ــی ک ــوص زمان ــه خص ــت. ب اس

Sun(، بــا هــدف جــذب طبقــه ی پرجمعیــت کارگــر و متوســط بــه 

روزنامه خوانــی، بــا قیمــت »یــک پنــی« منتــر شــد، زردنویســی 

بیشــر قــوت گرفــت. روزنامه هایــی کــه بــه نریه هــای یــک 

پنــی  )penny press( مشــهور شــدند، معتقــد بودنــد کــه رســانه 

ــد جریان ســاز باشــد. ــا پیام رســان کــه بای ــد تنه نبای

چرایی و آسیب های مطبوعات زرد

ــات زرد  ــدن مطبوع ــود آم ــه وج ــی ب ــل اصل ــأله، عام دو مس

شــد؛ یکــی رســانه هایی مثــل »رادیــو و تلویزیــون« و دوم شــکل 

جدیــد روزنامه نــگاری کــه امــروز بــه آن مجلــه می گوینــد. وقتــی 

ــا  ــون رویداده ــس از آن، تلویزی ــد و پ ــو ش ــذب رادی ــب ج مخاط

ــدی  ــش ج ــا چال ــا ب ــه داد، روزنامه ه ــری ارائ ــکل تصوی ــه ش را ب

افــت تیــراژ مواجــه شــدند. ایــن بــه معنــای ورشکســتگی مالــی 

ــه بهــای زیــر ســؤال  ــان را مجبــور کنــد، ب ــا آن ــود؛ ت روزنامه هــا ب

رفــن اخــالق حرفــه ای روزنامه نــگاری، تغییــر رویــه دهنــد. 

بــاال،  تیــراژ  بــا  کردنــد  تــالش  زرد  بــرای همیــن، نریــات 

ــی،  ــی، ساده نویس ــه بزرگ منای ــت ب ــب دس ــب مخاط ــرای جل ب

ــه امــور خصوصــی  ــت ب ســطحی انگاری، رسک کشــیدن و دخال

چیزهایــی  آورنــد؛  رو  بســن ها  تهمــت  و  مطــرح  چهره هــای 

کــه آن را آفــت روزنامه نــگاری می داننــد؛ چــون از معیارهــای 

از  و  نکــرده  تبعیــت  علمــی  و  روشــن فکرانه  روزنامه نــگاری 

ــب  ــات مخاط ــا احساس ــام« )not quite libel(، ی ــن نامت »توهی

ــد. ــروی کردن پی

کارشناســان رســانه، ســال ها در بــاره ی مطبوعــات زرد گفتــه 

و نوشــته  انــد؛ برخــی معتقــد انــد کــه مطبوعــات زرد، لزومــا تنهــا 

آن نیســت کــه مترکــزش روی جــذب مخاطــب و بــاال بــردن تیــراژ 

ــال  ــه دنب ــت ک ــوان یاف ــانه ای را منی ت ــچ رس ــون هی ــد؛ چ باش

ــری  ــب بیش ــه مخاط ــد ک ــت دارن ــه دوس ــد، هم ــب نباش مخاط

داشــته باشــند؛ امــا حــرف روی صحــت و درســتی مطالــب اســت 

ــب  ــا مطل ــت ت ــم اس ــدر مه ــانه چق ــک رس ــرای ی ــه، ب ــن ک و ای

نرشــده، درســت و صحیــح باشــد. می گوینــد بایــد ایــن جنبــه 

ــات زرد، »فقــدان کم تریــن  را در نظــر داشــت کــه ویژگــی نری

اخــالق« اســت. دیگــر ایــن کــه مطبوعــات زرد معمــوال، مخاطــب 

را بــه عنــوان بــازار یــا کاال می بینــد و در صــدد برخــورد تعاملــی 

ــود  ــات زرد وج ــی از مطبوع ــای گوناگون ــت. تعریف ه ــا آن اس ب

دارد؛ امــا در تعریــف کالســیک، هــر چیــزی کــه جنبــه ی خــری 

در آن بــه جنبــه ی تحلیلــی غلبــه داشــته و کم تــر از تصویــر 

ــد، ویژگــی مطبوعــات زرد را دارد. اســتفاده کن

ــطح  ــای س ــال ارتق ــه دنب ــه ب ــای آن  ک ــه ج ــات زرد ب مطبوع

فکــری، آگاهــی، بینــش و فرهنــگ جامعــه باشــد، رو بــه مطالــب 

مــردم پســند )Popular Culture( مــی آورد کــه البتــه در بســیار 

ــه  ــدازه ب ــر اســت؛ امــا مترکــز بیــش از ان کشــورها امــر گریزناپذی

ــی،  ــم زبان ــود. ملپنیس ــاز می ش ــه مسأله س ــت ک ــه اس ــن روی ای

آگاهــی  و  شــعور  ســطح  در  مخاطــب  داشــن  نــگاه  پاییــن 

اجتامعــی، آمــوزش نامناســب، عــوام زده شــدن و ارائــه ی َســبُک 

و بی معنــای مطالــب و مفاهیــم اســت کــه بــه همــه چیــز آســیب 

ــی و  زده و در درازمــدت، موجــب ســطحی نگری ســلیقه ی عموم

شــعور همگانــی شــده، ریشــه ی نریــات عمیــق را می خشــکاند.

مشخصات روشن مطبوعات زرد

ــل  ــه دالی ــه خصــوص در افغانســتان کــه ب ــرای بســیاری، ب ب

گوناگــون، هیــچ گاه روزنامه نــگاری طــرف دار و خواننــده نداشــته 

و جــای پــا بــاز نکــرده اســت، ســؤال ایــن باشــد کــه مشــخصات 

روزنامه هــا یــا مطبوعــات زرد چیســت؟ از کجــا می تــوان فهمیــد 

ــت  ــد گف ــت! بای ــدام نیس ــه زرد و ک ــا مجل ــه ی ــدام روزنام ــه ک ک

ــا روی آن توافــق شــده اســت، مشــخصه های  کــه آن چــه در دنی

ــی  ــن ویژگ ــت. مهم تری ــودن اس ــان زرد ب ــه نش ــنی دارد ک روش

زردنویســی یــا بهریــن راه بــرای تشــخیص آن، »تیــر« اســت. در 

مطبوعــات زرد، تیرهــا معمــوال مهیــج، احساســاتی، اغراق آمیــز 

و پــر از کنایــه اســت. دومیــن مشــخصه، ســوژه ی مطالــب اســت 

ــوژه ها  ــود دارد. س ــش« را در خ ــگفتی و کش ــر »ش ــه دو عن ک

ــت.  ــراری اس ــودن ف ــی ب ــته و از علم ــاه کاری داش ــه گن ارصار ب

ــه مــی رود و  ــوع جامع ســوژه های زرد معمــوال رساغ مســائل ممن

بــا خشــونت، ارتبــاط دامئــی و نزدیــک دارد.

ــرح  ــت ط ــا اهمی ــیار ب ــب را بس ــوال مطال ــات زرد معم مطبوع

فروگــذار  کوششــی  هیــچ  از  آن  برجسته ســازی  در  و  کــرده 

شــکل،  از  مملــو  اول،  صفحــه ی  روزنامه هــا،  در  منی کننــد. 

عکــس، گرافیــک و نقشــه  اســت کــه در برخــی مــوارد، تنهــا 

ــای  ــارج از اندازه ه ــب خ ــه و مطل ــزرگ، مقال ــس ب ــک عک ــا ی ب

عالقــه ی  زرد،  مطبوعــات  می شــود.  داده  پوشــش  اســتندرد 

ــرده و  ــتفاده ک ــاد اس ــری متض ــع خ ــه از مناب ــد ک ــی دارن فراوان

ــگار اعزامــی  ــا منبــع خرن عاشــق آن اســتند کــه گزارش هــا را ب

نــر کننــد. آن هــا همیشــه بــرای ادامــه ی زندگــی خــود مجبــور 

معمــوال  آن هــا  برونــد،  تحریک آمیــز  موضوع هــای  رساغ  انــد 

ــال  ــرده و پرجنج ــف ک ــت چین و تحری ــا را دس ــب و خره مطال

می کننــد. نــر 

هواداران مطبوعات زرد

بــا وجــودی کــه مخالفــان مطبوعــات زرد، معتقدنــد کــه آن هــا 

بــا تکیــه بــر مردمــی بــودن و تیــراژ بــاال، پوپولیســم مطبوعاتــی 

ــه  ــر نری ــه ه ــت ک ــت نیس ــن درس ــد و ای ــود می آورن ــه وج را ب

و رســانه ای کــه مخاطــب دارد و بــه فــروش مــی رود، دارای 

ــان  ــد، موافق ــن رون ــا ای ــد؛ ام ــران باش ــوی دیگ ــت و الگ مروعی

و هــواداران خــود را نیــز دارد. آنــان می گوینــد، اگــر مطبوعــات 

زرد، بــد و مذمــوم اســت، چــرا همیشــه مخاطــب دارد و بــا 

ــت؟ ــه رو اس ــان رو ب ــوص جوان ــه خص ــی، ب ــتقبال عموم اس

را پی گیــری کــرده  مطبوعــات زرد، ماجراهــای گوناگــون 

و ضمــن فــروش خــوب، مخاطــب را همــواره از خــود راضــی 

ــش  ــب را پیش ک ــوژه های داغ و جال ــان س ــه آن ــته و ب ــه داش نگ

حکومــت،  بدنــه ی  در  فســاد  بــه  پرداخــن  مثــال  می کنــد؛ 

و  دولتــی  مقام هــای  قانون گریــزی   و  دزدی  اســناد  افشــای 

ــیب  ــب آس ــه موج ــش از آن  ک ــور، بی ــک کش ــهور ی ــزرگان مش ب

ــد  ــردم خواه ــی م ــن گری و آگاه ــث روش ــود، باع ــی ش اجتامع

شــد. مــردم بــه حاشــیه ها و پشــت پرده هــا عالقــه داشــته و 

ــی  ــت. برخ ــرار اس ــه ق ــرا از چ ــه ماج ــد ک ــد بدانن ــت دارن دوس

دیگــر، مطبوعــات زرد را، رســانه های مقاومــت می داننــد کــه 

ــا  ــد ت ــات مدعــی حقیقــت و درســتی ایســتاده ان ــر نری در براب

بــه تعبیــری، خوب هــای همیشــه مرتــب را بشــکنند. آن هــا 

فضولــی  بــر  دلیــل  رســانه هایی،  چنیــن  رشــد  می گوینــد، 

ــه  ــتند ک ــی اس ــال چیزهای ــه دنب ــان ب ــت؛ آن ــردم نیس ــا و م آن ه

ــاد  ــد از ی ــه نبای ــود. البت ــه منی ش ــی پرداخت ــه دالیل ــا ب ــه آن ه ب

بــرد کــه روزنامه نــگاری زرد در رشق و غــرب تفــاوت زیــادی دارد؛ 

ــت و  ــردی اس ــرب کارب ــای زرد در غ ــب روزنامه ه ــه مطال ــرا ک چ

ــکار  ــازی و راه ــد، راه ایمن س ــش می دهن ــی را پوش ــر جنجال اگ

ــق«  بیرون رفــت از آن را نیــز ارائــه می کننــد؛ نــه آن کــه مــدام »نِ

ــد. ــته باش ــل نداش ــل معض ــرای ح ــز ب ــی نی زده و طرح

سخن آخر

آن چــه واضــح اســت، شکســت روزنامــه در برابــر تلویزیــون و 

رادیــو، موجــب زردنویســی شــد؛ در حالــی  کــه بحــث زردنویســی 

ــت در  ــی از شکس ــتان، ناش ــات در افغانس ــدن مطبوع ــا زرد ش ی

ــه در  ــه ریش ــه، ک ــی ن ــن چنین ــای ای ــا رقابت ه ــه ی ــراژ و گیش تی

ــی و پروژه محــور  ــان مال ــب توجــه حامی برخــورداری بیشــر، جل

بــودن آن اســت. هیــچ رســانه ای را منی توانیــد بیابیــد کــه 

بتوانــد تــوازن دخــل و خرجــش را از بــازار داخــل کشــور، حفــظ 

ــه کننــد.  ــد رقابــت  زردگون ــرای همیــن، مجبــور ان کنــد؛ ب

رسانجــام، کمیســیون انتخابــات پــس 

ــق  ــال، موف ــاه جنج ــه م ــه س ــک ب از نزدی

ــات  ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــالم نتیج ــه اع ب

ریاســت جمهوری شــد. بــر اســاس اعــالم 

ــدارشف  ــیون، محم ــن کمیس ــه ی ای نتیج

غنــی، نامــزد ریاســت جمهوری، 50.64 

نامــزد دیگــر ریاســت جمهوری،  درصــد و عبداللــه عبداللــه 

ســال  ریاســت جمهوری  انتخابــات  در  را  آرا  درصــد   39.52

ــد. ــت آوردن ــه دس 1398، ب

حــوا علــم نورســتانی، رییــس کمیســیون انتخابــات، در 

ــات را  ــان اعــالم نتیجــه، ســقف مشــارکت مــردم در انتخاب جری

بیشــر از یک ونیــم میلیــون اعــالم کــرد و گفــت کــه 41 درصــد 

آن را زنــان تشــکیل می دهنــد. رییــس کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، تأکیــد کــرد کــه نامــزدان معــرض می تواننــد تــا ســه 

روز آینــده، اعــراض و شــکایت خــود را در کمیســیون رســیدگی 

ــانند. ــت برس ــه ثب ــی، ب ــکایت های انتخابات ــه ش ب

واکنش هــای  بــا  انتخابــات،  ابتدایــی  نتیجــه ی  اعــالم 

ــه  ــامری را ب ــه ش ــد ک ــه رو ش ــتان روب ــردم افغانس ــرده ی م گس

ــه ی  ــه جبه ــری را ب ــامر دیگ ــوق داد و ش ــروزی س ــه ی پی جبه

مخالــف؛ بــه ایــن معنــا، آنانــی  کــه هــوادار دســته ی انتخاباتــی 

خوش حالــی  بــه  اکنــون  همیــن  از  بودنــد،  »دولت ســاز« 

ــه  ــی  ک ــور، آنان ــن ط ــد و همی ــروزی کردن ــای پی ــه و ادع پرداخت

بودنــد،  همگرایــی«  و  »ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  هــوادار 

ــد. ــرده و نپذیرفتن ــوان ک ــب عن ــر از تقل ــی را پ ــه ی ابتدای نتیج

واکنش ها

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی بــه رهــری عبداللــه 

ــات  ــیون انتخاب ــوی کمیس ــده از س ــه ی اعالم ش ــه، نتیج عبدالل

ــرد،  ــد ک ــی تأکی ــات و همگرای ــت. ثب ــت دانس ــد مروعی را فاق

ایــن دســته ی  پذیرفتــه منی شــود.  آن هــا  از ســوی  نتیجــه 

ــه  ــم ب ــت: » می خواهی ــه اس ــه ای گفت ــی اعالمی ــی، ط انتخابات

رصاحــت و روشــنی یــک  بــار دیگــر بــه شــهروندان عزیــز کشــور، 

و  انتخاباتــی  کمیســیون های  همگرایــی،  و  ثبــات  حامیــان 

متحــدان بین املللــی افغانســتان اعــالن کنیــم کــه ثبــات و 

ــه  ــیدگی ب ــدون رس ــب را ب ــر تقل ــتوار ب ــه ی اس ــی نتیج همگرای

خواســت ها و تقاضاهــای قانونــی ایــن جریــان هرگــز قبــول 

منی کنــد.«

ایــن دســته ی انتخاباتــی همچنــان اعــالم کــرد کــه بــا 

ــردم  ــاک م ــی از آرای پ ــائل قانون ــزار و وس ــام اب ــتفاده از مت اس

ــول  ــز قب ــب را هرگ ــته از تقل ــت برخواس ــد و حکوم ــاع می کن دف

ــر تعهــد  نخواهــد کــرد. ثبــات و همگرایــی اطمینــان داد کــه ب

خــود اســتوار اســت و نتیجــه ی تقلبــی اعالم شــده از ســوی 

کمیســیون مروعیــت نــدارد.

ــتان و  ــردم افغانس ــدت م ــزب وح ــر ح ــق، ره ــد محق محم

ــی، در  ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــان دس ــی از حامی یک

ــت:  ــه اس ــان داده و گفت ــش نش ــه واکن ــالم نتیج ــه اع ــد ب پیون

ــه  ــت ک ــه اس ــق گفت ــای محق ــرد.« آق ــالل ک ــان ح ــم ن »حواخان

ــزار رأی  ــد ه ــه ص ــردن »س ــه ک ــا اضاف ــات ب ــیون انتخاب کمیس

تقلبــی« ارشف غنــی را پنجاه ونیــم درصــد اعــالم کــرد و بــا جــدا 

شــکایت های  کمیســیون  ســوی  از  باطــل  رأی هــای  شــدن 

ــد  ــل درص ــر از چه ــه کم ت ــی ب ــای غن ــدی آق ــی، درص انتخابات

ــی  ــات و همگرای ــم ثب ــورت، تی ــن ص ــه در ای ــید ک ــد رس خواه

ــود. ــد ب ــروز خواه پی

»عطامحمــد نــور« رییــس اجرایــی حــزب جمعیــت اســالمی 

نتیجــه ی  اعــالم  دولت ســاز،  انتخاباتــی  دســته ی  حامــی  و 

ــته  ــات دانس ــیون انتخاب ــای کمیس ــارت« اعض ــی را »جس ابتدای

ــرد. ــتقبال ک و از آن اس

نوشــت:  خــود  فیس بــوک  صفحــه ی  در  نــور  آقــای 

ــای  ــه پ ــا ب ــا و چالش ه ــول تهدیده ــا قب ــتان ب ــردم افغانس »م

صندوق هــای رأی رفتنــد و حــق داشــتند کــه زودتــر از نتیجــه ی 

ــک  ــع ی ــام موان ــود مت ــا وج ــدند. ب ــر می ش ــود باخ ــاب خ انتخ

گام بــه پیــش گذاشــته شــد و امیدواریــم بــه زودی شــاهد نــر 

ــیم.« ــی باش ــج نهای نتای

ــردم  ــراک م ــالمی، اش ــت اس ــزب جمعی ــی ح ــس اجرای ریی

ــته و آن  ــی دانس ــزرگ دموکراس ــن ب ــک متری ــات را ی در انتخاب

را خجســته  بــاد گفتــه اســت؛ او در صــدر قــرار گرفــن دســته ی 

انتخاباتــی دولت ســاز را یــک پیــروزی بــرای ایــن دســته ی 

ــت. ــاد گف ــارک ب ــرد و مب ــوان ک ــی عن انتخابات

از ســویی هــم، شــامری از متحــدان دولــت افغانســتان 

نیــز از اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــه  ــل گفت ــکا در کاب ــفیر امری ــس« س ــد. »جان ب ــتقبال کردن اس

اســت کــه متــام افغان هــا بایــد بــه یــاد داشــته باشــند کــه ایــن 

نتیجــه ی ابتدایــی اســت و بســیاری از مراحــل دیگــر تــا اعــالم 

ــکا هم چنــان  ــده اســت. ســفیر امری نتیجــه ی نهایــی باقــی مان

ــات  ــج انتخاب ــاالی نتای ــردم ب ــامد م ــد اعت ــه بای ــد کــرده ک تأکی

بــه دســت آیــد.

ــاص  ــده ی خ ــو، مناین ــی یاماموت ــال، تدامیچ ــن ح در همی

نامــزدان  کــه  اســت  گفتــه  کابــل،  در  ملل متحــد  ســازمان 

ــق  ــان را از طری ــی  ش ــا نگران ــد ت ــت دارن ــت جمهوری فرص ریاس

مکانیــزم شــفاف و در زمــان تعییــن شــده مطابــق بــه چارچــوب 

و طرزالعمل هــای قانونــی، مطــرح کننــد. مناینــده ی خــاص 

کمیســیون  از  هم چنــان  کابــل،  در  ملل متحــد  ســازمان 

ثبــت  خصــوص  در  کــه  خواســته  انتخاباتــی  شــکایت های 

ــاوت  ــق قض ــفاف و دقی ــورت ش ــه ص ــا ب ــکایت ها و اعراض ه ش

تکمیــل شــود.  معتــر  بــه طــور  انتخابــات  رونــد  تــا  کنــد 

ــه  ــی ک ــر تصمیم ــت، ه ــرده اس ــد ک ــان تأکی ــو، هم چن یاماموت

مرحلــه ی  در  انتخاباتــی  برگزارکننــده ی  نهادهــای  توســط 

نهایــی رونــد انتخابــات گرفتــه می شــود، بایــد از توجیهــات 

قانونــی و فنــی برخــوردار باشــد.

ــا( از  ــتان )تیف ــه  ی افغانس ــفاف و عادالن ــات ش ــاد انتخاب بنی

ــه  ــرده و گفت ــتقبال ک ــات اس ــی انتخاب ــه ی ابتدای ــالم نتیج اع

ــم  ــار تقوی ــض دو ب ــد از 84 روز و نق ــیون بع ــه کمیس ــت ک اس

انتخاباتــی، رسانجــام توانســت کــه نتیجــه ی ابتدایــی را اعــالم 

کنــد. تیفــا گفتــه اســت کــه نتیجــه ی اعالم شــده، ابتدایــی 

بــه  از رســیدگی  پــس  نتیجــه  ایــن  تغییــر  امــکان  و  اســت 

دارد. وجــود  شــکایت ها، 

ــان ســه  ــات در جری ــا، مدعــی اســت، کمیســیون انتخاب تیف

مــاه گذشــته، هیــچ نــوع اطــالع موثــق و نهایــی را در خصــوص 

ــا  ــاز و بســته، تعــداد رأی دهنــدگان ب تعــداد مراکــز و محــالت ب

تفکیــک مــرد و زن بــا درنظرداشــت هــر محل رأی دهی، فهرســت 

مراکــز و محــالت مســدود و اطالعــات دیگــری از ایــن دســت را با 

ــی، رســانه ها  ــی، رشکای بین امللل نهادهــای ذی دخــل انتخابات

و مــردم افغانســتان رشیــک نکــرد. ایــن نهــاد ناظــر انتخاباتــی 

انتظــار داشــت کــه کمیســیون، هنــگام اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی 

ــات در  ــن اطالع ــرده و ای ــاد ک ــات ی ــات رضوری انتخاب از اطالع

ــردم در  ــا م ــد ت ــته می ش ــش گذاش ــه منای ــیون ب ــایت کمیس س

جریــان ســه روز آینــده کــه فرصــت ثبــت شــکایات و اعراضــات 

را دارنــد، بتواننــد در روشــنایی اطالعــات، شــکایت های شــان را 

ــد. ــری کنن ــت و پی گی ثب

پــس از اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی، کمیســیون شــکایت های 

انتخاباتــی، خواســتار خــودداری نامــزدان ریاســت جمهوری 

ــان  ــات شــد. زهــره بی ــورد نتیجــه ی انتخاب از پیــش داوری در م

شــینواری، رییــس ایــن کمیســیون گفتــه اســت کــه رونــد ثبــت 

شــکایت ها، از روز سه شــنبه )3 جــدی( در مرکــز و والیت هــا 

ــود. ــاز می ش آغ
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مــردم افغانســتان دوره هــای مختلــف دموکراســی، 

انتخابــات و تغییــر رعیــت بــه شــهروند را تجربــه کــرده 

ــام  ــه ن ــه ب ــا 1973 ک ــال های 1963 ت ــن س ــد. بی ان

دهــه ی دموکراســی در کشــور مشــهور شــد، نخســتین 

دوره ی حاکمیــت مــدرن و دموکراتیــک در افغانســتان 

بــود. پــس از طالبــان، دگرگونی سیاســی گســرده در 

ــالش  ــی ت ــه ی جهان ــاد و جامع ــاق افت ــتان اتف افغانس

ــا مکانیــزم و ســاختارهای پذیرفتــه شــده ی  ــا ب کــرد ت

بین املللــی، زمینــه را بــرای نظــام دموکراتیــک یــا 

ــای  ــان، نیروه ــامن زم ــد. از ه ــم کن ــاالر فراه مردم س

تکنوکــرات و مناینــدگان گروه هــای جهــادی بــرای 

کســب قــدرت تــالش کردنــد.

و  انتخابــات  دموکراســی،  کــه  زمانــی  از 

بــوده  نظــام  مروعیــت  زمینه ســاز  مردم ســاالری 

نتیجــه ی  و  انتخابــات  برگــزاری  هیــچ گاه،  اســت، 

برخواســته از آن، بی حــرف و حدیــث و کم حاشــیه 

نبــوده کــه انتخابــات امســال نیــز از ایــن قاعــده 

سیاســی،  اجتامعــی،  ســاختار  نیســت.  مســتثنا 

فرهنگــی و اتنیکــی افغانســتان بــه شــکلی اســت 

کــه انتخابــات خواســته و ناخواســته، رنــگ  و بــوی 

غیــر  مؤلفه هــای  بــا  و  گرفتــه  ســمتی  قومــی- 

ــات  ــت. انتخاب ــی اس ــل بررس ــر قاب ــک بیش دموکراتی

و  برگــزار  امســال  افغانســتان،  ریاســت جمهوری 

ــمکش و  ــان کش ــاه، در می ــه م ــه س ــک ب ــس از نزدی پ

جنجال هــای بی ســابقه، روز گذشــته نتایــج ابتدایــی 

آن اعــالم شــد؛ نتیجــه ای کــه از ســوی نامــزدان دیگــر 

ــل  ــد. تقاب ــته ش ــر دانس ــل و تزوی ــده از جع رد و برآم

قابــل پیش بینــی ای کــه ممکــن اســت، ضمــن دفــن 

ــور را  ــاالر، کش ــام مردم س ــک و نظ ــای دموکراتی باوره

ــروز متــام  ــرد. ام ــرج نافرجــام ب ــه ســمت هــرج و م ب

اتهــام  صــدد  در  افغانســتان  سیاســی  نخبه هــای 

بســن بــه یک دیگــر و تثبیــت برنــده شــدن و یــا 

ــه  ــزی ک ــط چی ــن وس ــد؛ ای ــری ان ــدن دیگ ــده نش برن

ــی  ــت. مردم ــا اس ــردم و آرای آن ه ــدارد، م ــت ن اهمی

کــه بــا وجــود تهدیدهــای امنیتــی ولــو انــدک، آمدنــد 

ــن  ــن رسزمی ــای ای ــی نوپ ــه دموکراس ــتند ک و نگذاش

ــد خواســتار تحکیــم  مبیــرد. مردمــی کــه نشــان دادن

دموکراســی و نظــام مردم ســاالر انــد. تغییــر وضعیــت 

کشــورهای  رویکــرد  تغییــر  منطقــه،  در  سیاســی 

و  آتش بــس  بحــث  افغانســتان،  بــه  کمک کننــده 

چالش هــای  و  خارجــی  نیروهــای  خــروج  صلــح، 

زندگــی  و  روان  روح،  روی  انــدازه ای  بــه  انتخابــات 

ــر از آن  ــا بیش ــه آن ه ــت ک ــته اس ــر گذاش ــردم تأثی م

کــه بــه آینــده ی سیاســی و نظــام بیندیشــند، بــه 

دنبــال راه برون رفــت از ایــن وضعیــت انــد. تــرس 

مــردم از ایــن اســت کــه زندگــی شــان و آینــده ی 

خشــونت های  درگیــر  دیگــر  بــار  رسزمیــن،  ایــن 

همیــن،  بــرای  نشــود.  بی ثبــات  و  لجام گســیخته 

نخبه هــای سیاســی افغانســتان بایــد درک کننــد کــه 

در وضعیــت سیاســی امــروز، ثبــات نظــام و کشــور 

بیــش از هــر چیــزی مهــم اســت؛ آن هــا بایــد بــه ایــن 

فهــم و درک رســیده باشــند کــه ماجــرای انتخابــات را 

بــا حفــظ عدالــت سیاســی و اجتامعــی، پایــان دهند. 

ــن  ــه دری و نداش ــال ها درب ــتان درد س ــردم افغانس م

نظــام را چشــیده  انــد؛ بــرای همیــن، بــا وجــودی کــه 

بیشــر انــرژی حکومــت وحــدت ملــی )ائتالفــی(، 

مــردم  امــا  و حــذف یک دیگــر شــد؛  تقابــل  رصف 

حتــا داشــن یــک حکومــت ائتالفــی را بهــر از خــالی 

ــی  ــن خیل ــد. ای ــت می دانن ــن حکوم ــدرت و نداش ق

مهــم اســت کــه حکومــت بعــدی، به لحــاظ ســاختاری 

ــا  ــون حت ــد؛ چ ــی کن ــردم منایندگ ــام م ــد از مت بتوان

اگــر انتخابــات شــفاف هــم باشــد؛ امــا حکومــت، 

ــع گــروه خــاص باشــد،  ــده ی مناف قومــی و تأمین کنن

ــاز هــم دموکراســی و عدالــت قربانــی شــده اســت.  ب

مروعیــت انتخابــات و نظــام آینــده بــه هــامن انــدازه 

کــه ناشــی از آرای مــردم اســت، بــه فــداکاری و از 

خودگــذری نخبه هــای سیاســی نیــز ارتبــاط دارد. 

ــتان  ــت مداران افغانس ــرد و روش سیاس ــا، رویک باوره

در ســال های پســین بــه گونــه ای بــوده اســت کــه 

هنــوز هــم »جرگــه«، پادرمیانــی و بــه اصطــالح قدیــم 

ــر از  ــر و مهم ت ــن«، نتیجه بخش ت ــرو گذاش ــش  گ »ری

مؤلفه هــای دموکراتیــک اســت. بــرای همیــن، انتظــار 

آن اســت کــه بــرای عبــور از ایــن مرحلــه ی حســاس، 

رسزمیــن،  ایــن  آینــده ی  و  عمومــی  منافــع  بــرای 

و  کشــمکش  بــه  افغانســتان،  سیاســت مداران 

و  داده  پایــان  انتخابــات  خســته کننده ی  جنجــال 

ــر  ــردم فقی ــدن م ــش ش ــه ی زجرک ــن زمین ــش از ای بی

ــردم  ــی م ــد. زندگ ــم نکنن ــور را فراه ــاره ی کش و بیچ

در ایــن رسدرگمــی طوالنــی و پرچالــش فلــج شــده و 

صدمــه دیــده اســت. حــاال زمــان آن اســت کــه تــا بــا 

یــک اســراتیژی وســیع ملــی، زمینــه ی حکومــت داری 

خــوب فراهــم شــود؛ حکومتــی کــه آیینــه ی متام منــای 

ــد. ــتان باش ــردم افغانس ــه ی م هم

به رنج مردم 
پایان دهید

واکنش ها به اعالم نتایج ابتدایی انتخابات 
یک قدم به جلو؛ اصل اعتماد مردم به نتایج است

رسانه های زرد و جنجال برای نان

نعمت رحیمی

سیدمهدی حسینی
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ــاب  ــری در نص ــوق ب ــائل حق ــت مس ــرام و رعای درج اح

وزارت  اســراتیژیک  پالن هــای  پرتــو  در  جدیــد  تعلیمــی 

ــک امــر بســیار مهــم پنداشــته شــده،  معــارف افغانســتان، ی

ذیربــط  وزارت هــای  فرهنگــی   و  علمــی  شــوراهای  بــه 

پیشــنهاد می شــود کــه بــا آمــوزش و فراگیــری حقــوق بــری 

کــه از طـُـــرق چهارگانــه ممکــن و مقــدور اســت، اهتــامم بــه 

ــد: ــرج دهن خ

1: مشارکت یا آموزش تعاونی

2: طرح پروگرام های تعلیمی

3: تقویت روحیه ی اعتامدبه نفس

4: ارتقای قابلیت های ابتکاری و سازنده

ــه حکــم  ــد یادگیــری مباحــث حقــوق بــری، منصفان رون

ــدود  ــور مح ــک کش ــه ی ــا ب ــری مهارت ه ــه یادگی ــد ک می کن

نبــوده بــه صــورت مقایســه ای و مقابلــه ای، ماملــک تعهــد آن 

ــد.  ــث کنن ــا مک ــه ظرفیت ه ــن گون ــه روی ای ــد ک را دارن

واردکــردن مســائل مربــوط بــه حقــوق بــر و احرامــی کــه 

بایــد بــه آن داشــت، از آن جهــت مهــم اســت کــه در روشــنایی 

تحلیــل مشــخص از اوضــاع کشــور ناشــی شــده و آمــوزگاران 

را  حقوقــی  آموزش هــای  علت العلــل  می کنــد،  مکلــف  را 

ــی  ــه نکات ــرده و ب ــح ک ــش واض ــش از پی ــاگردان بی ــرای ش ب

کــه بیشــر در ذهــن شــاگردان خطــور می کنــد، روشــنی 

بیفگننــد. بــا ایــن شــیوه ی رفتــار، احســاس مســؤولیت را در 

زدودن رشم و ُحجــب در دانش آمــوز رشــد داده و او را بــه 

ــه  ــی ب ــی، فرهنگ ــای علم ــال در کانون ه ــای فع ــام کاره انج

انجــام ایــن مهــم فــرا خواننــد. 

ارزش هــای حقــوق بــری دســت آورد منطقــی و تاریخــی 

ــه  ــری ب ــع ب ــخ جوام ــل تاری ــن از تکام ــه ی معی ــک مرحل ی

ــه  ــوده ک ــارص ب ــخ مع ــای تاری ــاز ارزش ه ــده، رسآغ ــامر آم ش

ــاده ی  ــراد را می گشــاید و م ــوق اساســی اف دریچــه ای از حق

اول آن چنیــن رصاحــت دارد: 

حقــوق  و  حیثیــت  می شــوند،  متولــد  آزاد  »انســان ها، 

ــا  ــد ب ــد، همــه دارای خــرد و وجــدان اســتند و بای ــر دارن براب

ــر  ــد. ه ــار کنن ــر رفت ــه یک دیگ ــبت ب ــرادری نس ــه ی ب روحی

کــس می توانــد بــدون توجــه بــه نــژاد، رنــگ، جنــس، زبــان، 

مذهــب، عقیــده ی سیاســی و منشــأ ملــی یــا اجتامعــی 

ایــن  و غیــره از همــه ی حقــوق و آزادی هــای منــدرج در 

ــن  ــر از قوانی ــرد رصف نظ ــا م ــود. زن ی ــوردار ش ــه برخ اعالمی

و عقایــد کشــور خــود، حــق دارد از وضــع سیاســی، قضایــی 

و بین املللــی کشــور و یــا رسزمینــی کــه تابــع آن اســت، 

بهــره گیــرد و حتــا اگــر او بــه زبــان تــو ســخن نگویــد، رنــگ 

ــد، مذهــب  ــو فکــر نکن ــل ت ــو را نداشــته باشــد، مث پوســت ت

ــر باشــد و  ــا نادارت ــر ی ــو ثروت مندت ــو را نداشــته باشــد، از ت ت

هم میهــن تــو نباشــد.

ــق دارد  ــرد ح ــر ف ــر، ه ــوق ب ــه ی حق ــر اعالمی ــی ب مبتن

ــد.  ــوردار باش ــخصی برخ ــت ش ــی، آزادی و امنی ــه از زندگ ک

فــرد حــق دارد زندگــی کنــد و بایســت بــه افــراد امــکان داده 

ــون  ــرد و از قان ــه رس ب ــت ب ــایه ی امنی ــه آزاد و در س ــود ک ش

ــته  ــی را داش ــه ی حامیت ــق برابرگون ــرد و ح ــود ب ــان س یک س

ــر  ــه ب ــض ک ــه تبعی ــر هرگون ــد در براب ــق دارن ــه ح ــد. هم باش

ــزم  ــود، از میکانی ــامل ش ــر اِع ــوق ب ــه ی حق ــالف اعالمی خ

حامیــه ای برخــوردار شــوند. قانــون بــرای همــه ی مــردم یکــی 

ــود.  ــرا ش ــان اج ــی یک س ــرای همگ ــت ب ــت و بایس اس

فراگیــری ســواد حــق اســت و آمــوزش حداقــل در زمینــه ی 

ــد.  ــی باش ــد مجان ــی، بای ــی و اساس ــه ی ابتدای ــم و تربی تعلی

آمــوزش ابتدایــی را بایــد اجبــاری کــرد. آمــوزش، عامــل 

شــکوفایی کامــل شــخصیت انســانی و تقویــت روحیــه ی 

احــرام بــه ارزش هــای حقــوق بــری و آزادی هــای اساســی 

ــد  ــری بای ــوق ب ــای حق ــود. آموزش ه ــده می ش ــردی خوان ف

تفاهــم، گذشــت و دوســتی میــان ملت هــا و همــه گروه هــای 

ــل  ــای مل ــعه ی فعالیت ه ــز در توس ــی و نی ــی، مذهب اجتامع

متحــد بــرای حفــظ صلــح، ثبــات و تقویــت ممــد واقــع شــود. 

ــه کــه  ــر، تذکــر رفت ــوق ب ــه ی حق ــاده ی 27 اعالمی در م

هــر کــس حــق دارد آزادانــه در زندگــی فرهنگــی جامعــه 

پیرفــت  در  و  بهره منــد شــود  از هرهــا  رشکــت جویــد، 

علمــی مشــارکت کنــد. آثــار هرمنــدان بایــد در حامیــت 

قانــون قــرار داده شــود و منابــع مــادی و معنــوی چنیــن آثــار 

ــه ای کــه رشــد آزاد و  ــه جامع ــرد نســبت ب ــد. ف ــوظ مبان محف

کامــل شــخصیت او فقــط در آن امکان پذیــر اســت، وظایفــی 

دارد کــه فقــط قانــون، افــراد را در انجــام آن و در برخــورداری 

از آزادی، محــدود می کنــد. 

مرتبــط بــا درج ارزش هــای حقــوق بــری در نصــاب 

تعلیمــی جدیــد و راه هــای عملــی آن، پیشــنهاد می شــود 

ــه: ک

• محتــوای نصــاب از نظــر ماهیــت، شــکل و تخنیــک در 

مکاتــب در خدمــت بریــت قــرار داده شــود. 

• دروازه هــای تفاهــم متقابــل را بــا فراگیــری مباحــث 

مربــوط بــه حقــوق بــر بــه روی کــودکان جهــان بگشــاییم.

هم زیســتی  و  احرام گــذاری  راه هــای  مــدارس،  در    •

آمــوزش داده شــود. و  مســاملت آمیز در نصــاب درج 

•  بــا تدریــس اصــول حقــوق بــر، فرهنــگ تحمــل 

الهام بخــش  کــه  نوجوانــان  و  کــودکان  بــه  را  گذشــت  و 

می باشــد و در شــیوه ی تفکــر آنــان تغییــر وارد می کنــد، 

تلقیــن کنیــم.

از  یکــی  کــه  را  مســؤولیت  احســاس  کــودکان  در 

دهیــم.  پــرورش  اســت،  انســانی  امتیازهــای  بزرگ تریــن 

ــه  ــد؛ ب ــود یاب ــودکان بهب ــی ک ــه زندگ ــه ای ک ــه هــر پیامن ب

ــر  ــرده، ب ــؤولیت ک ــول مس ــر قب ــا بیش ــب، آن ه ــامن تناس ه

نهایــت،  در  و  می شــوند  چیــره  خویــش  خودخواهی هــای 

فقــط جامعــه ی بــری از طریــق مســاعی فــردی، جمعــی و 

ــامخ را  ــای ش ــود قله ه ــادر می ش ــی ق ــای همگان هم کاری ه

فتــح کنــد.  در عرصه هــای گوناگــون 

یکــی از شــاخص های دیگــر حقــوق بــری کــه می توانــد 

از جایــگاه الزم برخــوردار باشــد، بــه نســل های آینــده ی 

حقوقــی را پیش بینــی می کنــد کــه در طــی 30 مــاده و 

)زندگــی  یعنــی  می شــود؛  کلمــه خالصــه  یــک  در  تنهــا 

مدنــی،  حقــوق  جمــع  محصــول  کــه  رشافت مندانــه( 

ــر  ــه ب ــت ک ــی اس ــی و فرهنگ ــادی، اجتامع ــی، اقتص سیاس

ــات کــه متضمــن حــق زندگــی  مشــخصه ی دیگــر بقــای حی

می گــذارد.    صحــه  اســت،  زمیــن  روی  در  رشافت مندانــه 

علــام معتقــد انــد کــه تصــور آینــده ،  پُربار تــر از خــود آینــده 

اســت. در ایــن وجیــزه مفهــوم کــُـــلی گــره خــورده اســت کــه 

ــف نســل های حــارض  ــا وظای ــده، هامن ــوق نســل های آین حق

می باشــد. در ارائــه ی مســائل حقــوق بــر و ترکیــب مفاهیــم 

کــُــــلی در رشــته های مختلــف علــوم بایــد واقعیت هــای 

موجــود، تلفیــق داده شــود. 

ــک،  ــیاری از مامل ــا در بس ــغل عمدت ــرای ش ــت وجو ب جس

زمینه هــای مســاعد مســافرت ها را موجــب می شــود و در 

جریــان ســفر، گروه هــای اجتامعــی بــا خشــونت روبــه رو 

شــده و بــر ایــن کــه از این گونــه ســفرهای کتلــوی جلوگیــری 

ــوازن  ــه رشــد مت ــا ب ــه عمــل آمــده باشــد، بهــر آن اســت ت ب

شــهرها اهتــامم بــه خــرج داده شــود و ســفارش می شــود کــه 

ــد.  ــل یاب ــر تکام ــروی ب ــای نی توان مندی ه

بــه  گنجانیــدن و شــامل کــردن موضوع هــای مربــوط 

یــک  جای گزینــی  در  تعلیمــی،  نصــاب  در  بــر  حقــوق 

رشــته مفاهیــم و اصطالحــات معــارص مســاعدت می کنــد 

کــه مفاهیــم ســنتی و عنعنــوی را کاهــش بخشــد. کــودکان و 

دانشــجویان را بــه ارزش جنگ زدایــی، زیســت باهمــی، درک 

متقابــل، محبــت، شــفقت و شــهروند خــوب  بــودن و در نهایت 

بــه تعقیــب حیــات مســتقالنه بــا توجــه بــه ارزش هــای ملــی و 

بین املللــی تربیــت می کنــد. 

نیازمنــد  نیــز  جهانــی  و  منطقــه ای  مخاصــامت  حــل 

امــر  در  و  اســت  صلح آمیــز  زندگــی  آموزه هــای  فراگیــری 

تربیــت ســامل نوجوانــان مســاعدت کــرده و آنــان را بــه رمــز و 

امــور روزمــره، آگاهــی می بخشــد.  راز 

آمــوزش شــهروند یــا همشــهری خــوب بــودن بــه شــاگردان 

در مکاتــب و معــارف افغانســتان، آنــان را مســؤول تربیــت 

کــرده و در زندگــی خصوصــی آن هــا تأثیــرات عمیــق و دیرپــا 

بــه جــا می گــذارد. بــرای کــودکان و جوانــان، ارزش هــای 

اخالقــی و فرهنگــی را آمــوزش داده، آنــان را بــه رعایــت 

ــور  ــُرد ام ــد. در پیش ــرا می خوان ــخصی ف ــه ی ش حفظ الصح

خانوادگــی از ایشــان می طلبــد جانــب احتیــاط را گرفتــه، از 

ــد.  ــل آرن ــه عم ــری ب ــی جلوگی فضول خرج

ــد جنبــه ی دیگــری از مســائل  ارضار مــواد مخــدر می توان

حقــوق بــری و اجتامعــی در تدویــن نصــاب جدیــد تعلیمــی 

مطــرح شــود. موضــوع برقــراری مناســبات افــراد در جامعــه، 

یکــی از مســائل حیاتــی جامعــه ی مدنــی محســوب می شــود 

و در جهــت لغــزش جوانــان از انحراف هــای و پیوســن آن هــا 

بــه شــبکه های تبــه کار از نظــر متخصصــان علــوم اجتامعــی، 

ســاختارهای  در  و  مختلــف  جهــات  در  آن  ریشــه یابی 

ــی و  اجتامعــی و اقتصــادی جوامــع، مســأله ای بســیار حیات

مهــم اســت کــه بــه هــم کاری کانون هــای تعلیمــی، تربیتــی، 

ــگ دارد. ــاط تنگاتن ــا، ارتب ــواده و انجمن ه ــط خان محی

را  شــاگردان  مکاتــب،  در  اولیــه  کمک هــای  آمــوزش 

ــیب دیده  ــول و آس ــوب، معل ــراد معی ــه از اف ــد ک ــاده می کن آم

مواظبــت جــدی کننــد کــه ایــن خــود درجــه ی اعــالی 

داد.  خواهــد  بازتــاب  را  عاطفــی  هــم دردی 

ــل یــک رشــته ماملــک در اوضــاع موجــوده  خانم هــای مل

بــه اثــر خشــونت، شــکنجه و تعذیــب، نابــود شــده انــد. تنــوع 

برخــورد بــه ایــن مســأله ی زنــان، ناشــی از ارزش هایــی اســت 

ــا در  ــال خانم ه ــور فع ــف حض ــف مخال ــورهای مختل ــه کش ک

ــوده و  ــات اجتامعــی ـ اقتصــادی ب عرصه هــای گوناگــون حی

ــد.  ــه عمــل می آورن ــان جلوگیــری ب از قابلیــت کاری آن

ــردم از  ــد شــدن اشــخاص و محــروم شــدن م ــل، ناپدی قت

حقــوق اساســی مرتبــط بــه آســیب های اجتامعــی می باشــد 

ــن  ــه موازی ــرام ب ــدم اح ــگ، ع ــن جن ــه قوانی ــن ب و پاگذاش

حقــوق بــر و اِعــامل ســتم بــر افــراد ملکــی، نقــض آشــکار 

حــق حیــات ارزش یابــی می شــود و بــرای بــه حداقل رســاندن 

آن، دســت اندرکاران علــوم اجتامعــی مســاعدت های جهانــی 

کهن ســاالن  و  خانم هــا  کــودکان،  از  دســته هایی  بــه  را 

ــد. ــد می ورزن ــت آن تأکی ــه اولوی ــد و ب ــاص می دهن اختص

ــی  ــی، پرورش ــام آموزش ــه، نظ ــد ده ــه چن ــک ب ــی نزدی ط

ــه در  ــوده ک ــی ب ــتخوش تغییرات ــا دس ــور م ــی کش و تحصیل

ــر ایدیولوژی هــای چــپ و راســت  ــر تأثی ــف، زی مقاطــع مختل

ــفی و در  ــائل فلس ــه مس ــه، ب ــک مرحل ــه در ی ــده ک ــع ش واق

ــی،  ــی، فرهنگ ــی و تربیت ــب تعلیم ــه مطال ــر ب ــه ی دیگ مرحل

جنــگ، جهــاد و مقاومــت توجــه شــده اســت؛ بنــا بــر آن، در 

فضــای بــاز موجــود کــه جامعــه ی جهانــی در مبــارزه بــر ضــد 

تروریــزم عمــل می کنــد و منظــور از آن ایجــاد حکومــت داری 

خــوب اســت. اداره ی محــرم یونســکو کــه در راســتای بهبــود 

نصــاب تعلیمــی هــم کاری غیرجانب دارانــه دارد و اســراتیژی 

آن، ترتیــب نصــاب جدیــد، غــرض کشــانیدن جامعــه بــه 

ســمت دســت آوردهای علمــی، ثبــات و امنیــت بــوده و از 

همــه متقاضــی اســت کــه در تهیــه و تدویــن نصــاب جدیــد 

و  هم جــوار  اســالمی،  کشــورهای  کتالک هــای  از  حتــام 

ــویم.  ــتفید ش ــان، مس ــت جه ــک صلح دوس مامل

ــه نظــر می رســد کــه متعلــامن و  همیــن اکنــون رضوری ب

ــا روحیــه ی شــفقت و محبــت تربیــه دهیــم،  دانشــجویان را ب

تفاهــم، هــم کاری و رســیدن بــه اتفــاق نظــر را در آنــان تقویت 

ــم  ــن مه ــیم و ای ــل بخش ــان را تکام ــای ش ــم و مهارت ه کنی

ــرآورده می شــود.  ــه وســیله ی کار فــردی و جمعــی ب فقــط ب

جهــت تقویــت حکومــت مرکــزی و ســمت دهی کشــور 

بــه جانــب ثبــات و تحکیــم اتحــاد ملــی اقــوام، زبان هــا، 

ــب  ــروان مذاه ــا و پی ــت اقلیت ه ــوع، موجودی ــای متن لهجه ه

نبایــد اســباب افــراق خوانــده شــوند. مــا بــه ایــن بــاور 

اســتیم کــه تنــوع اقــوام، زبــان، پیــروان مذاهــب، شناســه ی 

هرچــه بیشــر فرهنــگ اصیــل ایــن آب و خــاک بــوده و 

از  ســاخته  مخاطــب  را  کشــور  معــارف  دســت اندرکاران 

ــدت  ــدت، میان م ــداف درازم ــه در اه ــم ک ــان می خواهی ایش

ــع  ــظ مناب ــه حف ــی ب ــی و تربیت ــتم تعلیم ــدت سیس و کوتاه م

ــی و  ــای علم ــا و پالن ه ــا طرح ه ــت ب ــط زیس ــی و محی طبیع

ــلیای  ــا توجــه و نظرداشــت منافــع عـُـ تشــخیص اولویت هــا ب

ــر ســلوک  ــس و تغیی ــرای تدری کشــور، محله هــای مناســب ب

ــد. ــت نکنن ــم فروگذاش ــه ای ه ــامن، لحظ متعل

ــی اســت،  ــده ی مهاجــرت، یــک موضــوع جهان چــون پدی

کارشناســان  تشــویق  و  مغزهــا  فــرار  از  جلوگیــری  بــرای 

رشــته های گوناگــون در کشــور، هــر گاه کمیســیونی ایجــاد 

شــود کــه نــه تنهــا بــه اســتادان و معلــامن حقــوق و امتیــازات 

در نظــر گیرنــد؛ بلکــه بــرای بهبــود حیــات اجتامعــی و 

ــی  ــی و خصوص ــدان و ادارت دولت ــه ی کارمن ــادی هم اقتص

تدابیــری اتخــاذ کننــد و ایــن امــر خــود از فاجعــه ی آرام 

مهاجــرت و پناهندگــی جلوگیــری خواهــد کــرد. 

وطــن مــا و مــردم آن، بــه صلــح، امنیــت و بازســازی فــوری 

خرابی هــای ناشــی از کشــاکش های نظامــی، نیــاز مــرم 

دارد و بــه هــدف نیــل بــه امنیــت رسارسی و اســتقرار صلــح، 

از همــه ســازمان های ملــی، منطقــه ای و جهانــی انتظــار 

مــی رود کــه در اســتحکام روزافــزون صلــح و ثبــات در کشــور 

اســراتیژیک  موقعیــت  کننــد.  بی شــائبه  مســاعدت  مــا 

کشــور مســتلزم آن اســت تــا در عرصــه ی بین املللــی، مشــی 

صلح جویانــه تعقیــب شــود. در مناســبات بین املللــی، اصــل 

ــات  ــل منازع ــرای ح ــوه ب ــتعامل ق ــدم اس ــوق، ع ــاوی حق تس

ــده و در  ــات ش ــدا مراع ــک ج ــور مامل ــه در ام ــدم مداخل و ع

ــه  ــاعی همه جانب ــی، مس ــای بین امللل ــام میثاق ه ــت مت رعای

ــه خــرج داده شــود.   ب
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پوهاند دکتور حبیب پنجشیری 

زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

خانواده ای  معتادان،  از  بسیاری 

همرس  آنان  موارد  بیشر  در  و  دارند 

بسیاری  در  استند.  زن  یا  مرد  یک 

همرس  افغانستان،  خانواده های  از 

وجود  با  اما  دارد؛  وجود  معتاد 

تصمیم  و  عالقه  او  به  زندگی اش  رشیک  اعتیادش 

به زندگی با همرس معتادش را دارد. پس الزم است 

به عنوان رشیک زندگی، همرس معتاد به یاد داشته 

انگیزه و  باشید که پاک شدن و تغییر فرد معتاد به 

خواست خودش بستگی دارد؛ اما نقش خانواده نیز 

است.  کلیدی  بسیار 

آزاردهنده  برای خانواده  رفتار همرس معتاد  قطعا 

وقت  مواد،  تهیه ی  برای  زیاد  پول  رصف  است. 

نگذاشن برای خانواده و یا رفتار غیر طبیعی بعد از 

مرف، شام را عصبانی می کند؛ اما رسزنش و تحقیر 

او برای اشتباهاتی که انجام داده و آسیب هایی که 

این تخریب را بیشر کند.  آورده، می تواند  به وجود 

احساس  شام،  تحقیر  و  رسزنش  از  بعد  تان  همرس 

و  عصبانیت  او  می شود.  خشم گین  و  می کند  گناه 

احساس گناه را تنها با مواد جران می کند. پس نه 

بلکه مرفش  پیدا منی کند،  انگیزه  برای ترک  تنها 

را بیشر ادامه می دهد. به جای رسزنش و توهین، 

صادقانه و به طور قاطع به او بگویید که از رفتارش 

ناراحت می شوید. در عین حال، به او یادآوری کنید 

برای حل  و حارضید  را درک می کنید  که مشکلش 

او  به  ترتیب  این  به  کنید.  کمک  او  به  مشکل  این 

نشان می دهید که با اعتیاد همرس تان مشکل دارید 

نه با خود او؛ پس حق دارید که نگران مرف مواد 

مشکوکش  رفتار  و  پنهانی  رفت وآمد  با  باشید.  او 

حس  شام  کنرل  اما  می شود؛  بیشر  شام  نگرانی 

موارد  این  در  او می دهد.  به  بی اعتامدی  و  بدبینی 

نه تنها کنرل شام به او کمکی منی کند، بلکه باعث 

می شود که او پنهان کاری بیشری انجام دهد. به او 

ابراز عالقه کرده و یادآوری کنید که دوست داشن 

تان به اعتیاد او ربطی ندارد. اگر کنار شام احساس 

استفاده  شام  کمک  از  بیشر  باشد،  داشته  امنیت 

می کند؛ اما زمانی که شام را در جبهه ی مقابل خود 

ببیند، حتا اگر حر ف های شام برای او مفید باشد، 

به آن  گوش نخواهد داد. پس بهر است هنگامی که 

همرس تان نشئه است و تازه مواد مرف کرده، هرگز 

با او صحبت نکنید؛ چرا که این صحبت نه تنها هیچ 

تأثیری روی او منی گذارد، بلکه احتامل دارد شام را 

محرک  مواد  مانند  مواد  برخی  کند.  مواجه  با خطر 

و توهم زا، فرد را در حالت غیر طبیعی قرار می دهد 

و باعث می شود که او در آن حالت متوجه اطرافش 

نباشد و بر اساس توهامت و هذیان های خود عمل 

کند. در این رشایط باید از خود تان مراقبت کنید. 

موقعیت  در  و  برگردد  عادی  حالت  به  کنید  صر 

مناسب، انتظارات خود را به طور قاطع به او بگویید.

دل سوزی  روی  از  شام  مواقع  برخی  در  حتا 

طوری از همرس معتاد تان حامیت می کنید که او با 

عواقب رفتارش مواجه منی شود. این که اجازه دهید 

نتیجه ی ناگوار رفتارش را ببیند، سخت است؛ اما به 

او کمک می کند تا برای ترک، انگیزه بگیرد؛ مثال اگر 

شام  از  و  کند  تأمین  را  خودش  هزینه ی  منی تواند 

پول می گیرد و فکر می کنید بهر از آن است که از 

کسی قرض بگیرد یا به کار خالف رو بیاورد؛ او را به 

فردی  عنوان  به  او  ناسامل حامیت می کنید.  صورت 

بهبودی  و همین طور مسؤول  رفتار  بالغ که مسؤول 

بیامری خود است، باید نتیجه ی رفتارش را بپذیرد. 

عهده  به  را  او  مسؤولیت  شام  که  نیست  کودکی  او 

هم  او  دهید،  ادامه  را  رفتار  گونه  این  اگر  بگیرید. 

انتظارش از شام باال می رود و از تصمیم برای ترک 

می شود. پشیامن  اعتیاد 

بالغ  عضو  اعتیاد،  بیامری  وجود  با  شام  همرس 

خانواده است و باید به قواعد خانه پایبند باشد؛ اما 

رسزنش  از  مسؤولیتش  و  وظایف  کردن  گوش زد  در 

استفاده نکنید. قاطعانه از موضع خود کوتاه نیایید 

اعتیاد،  بیامری  وجود  با  که  باشید  داشته  یاد  به  و 

همرس تان هم عضوی از خانواده است. پس شام با 

آن که مسؤولیت رفتارهایش را به عهده منی گیرید، 

حق  او  بپذیرید.  خانواده  عضو  عنوان  به  را  او  باید 

دارد مانند دیگر اعضا در خانه حضور داشته باشد، 

خانه  فضای  از  بخورد،  غذا  شام  با  سفره  کنار  در 

استفاده کند و برای گرفن تصمیم های خانوادگی، 

نظرش پرسیده شود. طرد فرد معتاد و نادیده گرفن 

رفتارش به ادامه ی اعتیاد او منجر می شود. در واقع 

افرادی که درگیر اعتیاد استند نسبت به طرد شدن 

حساسیت باالیی دارند؛ به همین خاطر در مواجهه 

با این رفتار بیش از پیش در الک اعتیاد فرو می روند.

رفتار مناسب
 با همرس معتاد 

من یک معتادم تصور آینده  پُربارتر از خود آینده است!

می شــوند،  متولــد  آزاد  »انســان ها، 

حیثیــت و حقــوق برابــر دارنــد، همــه 

ــا  ــد ب دارای خــرد و وجــدان اســتند و بای

ــه یک دیگــر  ــرادری نســبت ب روحیــه ی ب

رفتــار کننــد. هــر کــس می توانــد بــدون 

ــان،  ــس، زب ــگ، جن ــژاد، رن ــه ن ــه ب توج

منشــأ  و  سیاســی  عقیــده ی  مذهــب، 

ملــی یــا اجتامعــی و غیــره از همــه ی 

ایــن  در  منــدرج  آزادی هــای  و  حقــوق 

اعالمیــه برخــوردار شــود. زن یــا مــرد 

رصف نظــر از قوانیــن و عقایــد کشــور 

سیاســی،  وضــع  از  دارد  حــق  خــود، 

یــا  و  کشــور  بین املللــی  و  قضایــی 

رسزمینــی کــه تابــع آن اســت، بهــره 

گیــرد و حتــا اگــر او بــه زبــان تــو ســخن 

نگویــد، رنــگ پوســت تــو را نداشــته 

باشــد، مثــل تــو فکــر نکنــد، مذهــب تــو 

را نداشــته باشــد، از تــو ثروت مندتــر یــا 

ــد. ــو نباش ــن ت ــد و هم میه ــر باش نادارت

حسن ابراهیمی



ل
ل او

سا
امره  144                 

ش
شنبه                 

13                 دو
ی 98

د
رب 2019          2 ج

سام
23 د

w
w

w.subhekabul.com

صنــدوق حامیــت از کــودکان ســازمان 

پیونــد  در  یونیســف،  یــا  متحــد  ملــل 

افغانســتان،  در  کــودکان  وضعیــت  بــه 

انگلیســی،  نســخه ی  ســه  در  گزارشــی 

مــن  در  کــرد.  منتــر  پشــتو  و  دری 

دقیــق  صــورت  بــه  واژه هــا  انگلیســی 

و کارشناســی شــده اســتفاده شــده اســت؛ امــا در مــن 

ــن  ــا کــامل تأســف ای دری و پشــتو کامــال متفــاوت اســت. ب

گــزارش بــه صــورت غیرحرفــه ای، ناشــیانه و توهین آمیــز 

ترجمــه شــده اســت. کلمــه )injured( کــه در مــن  اصلــی 

انگلیســی آمــده اســت، معنــای زخمــی و مجــروح شــدن 

را می دهــد. امــا در ترجمــه ی فارســی و پشــتو، ایــن واژه 

»معلــول«، »معیــوب« و »رضب و شــتم« برگــردان شــده اســت. 

برگــردان غلــط معنــای کلمــه )injured( یونســیف باعــث 

شــده اســت کــه رســانه های مطــرح افغانســتان ضمــن ایــن 

کــه دنبالــه رو خطــای مرجــامن یونســیف شــوند، از تعاریــف 

معلولیــت  دارای  افــراد  بــه  توهیــن  ســبب  کــه  دیگــری 

ــه  ــن ک ــر ای ــم دیگ ــأله ی مه ــد و مس ــتفاده کنن ــود اس می ش

تنهــا تحریــف واژه ی مــورد نظــر نیســت بلکــه بدتــر از آن 

کاربــرد واژه ی توهین آمیــز »معیــوب« اســت. 

ــا تقبــل هزینه هــای  ــا تهیــه ی ایــن گــزارش، ب یونیســف ب

هنگفــت مالــی و بــا بــه جــان خریــدن صدهــا خطــر بالقــوه، 

ــواهد،  ــر ش ــی ب ــی مبتن ــی و دادخواه ــالش آگاهی ده در ت

مــدارک و مســتندات در برابــر خطراتــی اســت کــه کــودکان 

ــا برخــورد ســهل انگارانه و  ــد؛ ام ــد می کن افغانســتان را تهدی

غیرحرفــه ای مرجــامن یونســیف در ایــن خصــوص بــر کارکرد 

مهــم ایــن نهــاد معتــر جهانــی تأثیــر منفــی می گــذارد و از 

ــی  ــد. اقدامات ــی اش می کاه ــای تحقیقات ــت فعالیت ه اهمی

ناســنجیده، غیــر مســؤوالنه و توهین آمیــز آنــان بــه پدیــده ی 

معلولیــت، باعــث شــده اســت کــه اشــخاص دارای معلولیــت، 

بی رحامنــه مــورد تاخــت و تــاز واژه هــا قــرار بگیرنــد و معیــوب 

معرفــی شــوند و کرامــت انســانی آنــان آشــکارا نقــض شــود. 

ــد خواســته و ناخواســته  کارکردهــای اساســی یونســیف نبای

توســط مســؤوالن رصفــا معــاش بگیــر آن، رضب صفــر شــود. 

ــراد دارای  ــه اف ــده ک ــث ش ــف باع ــهل انگاری یونیس ــن س ای

ــار دیگــر در رســانه ها فرودســت تر از  ــت افغانســتان ب معلولی

ســایر اقشــار جامعــه معرفــی شــوند.

یکــم: روزنامــه ی مطــرح و بــا ســابقه ی هشــت صبــح، 

ایــن گــزارش را بــا اســتفاده از واژه ی »معیــوب« منتــر کــرد. 

ــز  ــت« متای ــت« و »معیوبی ــن »معلولی ــویم بی ــادآور ش ــد ی بای

جــدی وجــود دارد. ایــن دو بــا هــم مــرادف نیســت و نبایــد 

ــت،  ــخاص دارای معلولی ــود. اش ــتفاده ش ــم اس ــای ه ــه ج ب

»معیــوب« یــا »معیوبــان« نیســتند. معیــوب، مشــخصات، 

برداشــت و تعریــف خــود را در جامعــه دارد. بــا توجــه بــه 

اوصافــی کــه جامعــه از معیــوب دارد، ممکــن اســت یــک 

ــم  ــوب ه ــک معی ــال ی ــن ح ــت در عی ــخص دارای معلولی ش

باشــد و همیــن گونــه افــرادی کــه معلولیــت ندارنــد نیــز 

می تواننــد یــک معیــوب باشــند. 

مثــال یــک دزد را می تــوان معیــوب معرفــی کــرد؛ امــا ایــن 

دزد را منی تــوان یــک فــرد دارای معلولیــت خطــاب کــرد. 

ــه  ــد ب ــوع نبای ــن تن ــت و ای ــری اس ــوع ب ــک تن ــت ی معلولی

عناویــن مختلــف مــورد تاخــت و تــاز قــرار بگیــرد. هم چنیــن 

ــالق آن  ــوب و اط ــردن معی ــتفاده ک ــن و اس ــرادف دانس م

ــز و  ــه اشــخاص دارای معلولیــت نادرســت، توهین آمی تنهــا ب

ــد.  ــت می باش ــالف واقعی خ

ایــن  از  نیــز  نیــوز  تلویزیــون پربیننــده ی طلــوع  دوم: 

کاروان عقــب منانــد و بی محابــا بــه کاروان ســهل انگاران 

و بی توجهــان پیوســت. نکتــه ی دیگــر ایــن کــه برداشــت 

نادرســت، تحریــف و ناهامهنگــی در زبان هــای مختلــف 

مثــال  دیــده می شــود.  وضــوح  بــه  رســانه  ایــن  نراتــی 

ــر دو واژه ی  ــی، ه ــش انگلیس ــوز در بخ ــوع نی ــون طل تلویزی

)maimed( و )injured( را هم زمــان اســتفاده کــرده اســت.  

لغــت )maimed( نیــز بــه معلــول شــدن نزدیــک اســت. 

طلــوع نیــوز فارســی  و پشــتو ماننــد رســانه های دیگــر از 

معلــول شــدن نــام بــرده اســت. تنهــا تفــاوت طلــوع نیــوز در 

ــا  ــت؛ ام ــوب« اس ــتفاده واژه ی »معی ــدم اس ــمت، ع ــن قس ای

ــع  ــت و در واق ــا اس ــوز پابرج ــوء، هن ــت س ــف و برداش تحری

ــی  ــزارش تلق ــای گ ــف در یافته ه ــت کاری و تحری ــی دس نوع

می شــود.  

ســوم: روزنامــه ی وزیــن اطالعــات روز، گــزارش یونســیف 

ــه  ــه نُ ــوم؛ روزان ــده ی نامعل ــا آین ــودکان ب ــر »ک ــن تی ــا ای را ب

کــودک در کشــور کشــته و معیــوب می شــوند« بــه نــر 

رســانده اســت کــه برداشــت و ترجمــه ی آن اشــتباه اســت. بــا 

توجــه بــه مــن اصلــی گــزارش یونســیف، روزنامــه بــه جــای 

ــت  ــرده اس ــتفاده ک ــوب اس ــروح از واژه معی ــا مج ــی و ی زخم

ــدازد.  ــتباه بین ــه اش ــب را ب ــد مخاط ــه می توان ک

روزنامــه ی پرمخاطــب اطالعــات روز، پــا را فراتــر گذاشــته 

و  فیس بــوک  )صفحــه ی  ویدیویــی  کوتــاه  گــزارش  در  و 

ــی  ــی یک ــون زندگ ــامر پیرام ــم دس ــه در پانزده ــوب( ک یوتی

ــه دارای  ــر ک ــوق ب ــتقل حق ــیون مس ــران کمیس از کمیش

ــه در  ــن روزنام ــرد. ای ــی ک ــت، همگان ــی اس ــت بینای معلولی

ــوان بینایــی معرفــی کــرده اســت.  ــو را  نات گزارشــی ایــن بان

ــه  ــت ک ــده اس ــالش ش ــزارش ت ــارس گ ــه در رست ــی ک در حال

ــی  ــوان معرف ــا کم ت ــوان و ی ــت را نات ــخاص دارای معلولی اش

نکنــد و از کارکردهــای وی منحیــث یــک منونــه ی موفــق؛ و 

ــت.  ــرده اس ــاد ک ــر ی ــن ق ــدی ای توان من

شــخص مــورد نظــر گــزارش روزنامــه، دارای معلولیــت 

واژه  دو  ایــن  بیــن  بینایــی.  ناتوانــی  نــه  اســت  بینایــی 

تفاوت هــای بســیار وجــود دارد؛ یکــی بــر ناتوانــی مترکــز 

دســته ی  از  جزئــی  کــه  نابینایــی  بــر  دیگــری  و  دارد 

اســتفاده  هــم  روشــن دل  واژه ی  البتــه  اســت.  معلولیــت 

شــده اســت کــه از لحــاظ مثبت نگــری نســبتا خــوب اســت 

ــت،  ــای واقعی ــا در دنی ــز دارد؛ ام ــن ضمیری مترک ــر روش و ب

ــت  ــراد دارای معلولی ــن اف ــرف بی ــک ط ــت. از ی ــت نیس درس

بینایــی و آنانــی کــه معلولیــت بینایــی ندارنــد، تفکیــک 

قایــل شــده و از جانــب دیگــر دل بینایــی و روشــن دلی را 

نیســت.  درســت  بازهــم  کــه  می دانــد  نابینایــان  ویــژه ی 

ــش  ــه نظــر می رســد، هــر کــه دنبال ــی خواســتنی ب دل بینای

بــود روشــن دل می شــود و اگــر نخواســت منی شــود. ممکــن 

یــک نابینــا هم زمــان یــک روشــن دل باشــد؛ ولــی متــام 

نابینایــان روشــن دالن و روشــن ضمیران نیســتند و همیــن 

ــتند.  ــن ضمیر نیس ــک و ناروش ــان دل تاری ــام بینای ــه مت گون

ــه  ــز ب ــو و اغراق آمی ــان غل ــر نابینای ــن دلی ب ــاص روش اختص

نظــر می رســد؛ امــا از کلــامت منفــی دیگــر بهــر اســت؛ 

ــه واقعیــت و شــامل همــه ی ایــن قــر  ــن ب هرچنــد کــه قری

منی شــود. 

ــابقه ی  ــت س ــا در نظرداش ــی ب ــی فارس ــارم: بی بی س چه

طوالنــی در اطالع رســانی و آگاهی دهــی و منیحــث یــک 

رســانه ی معتــر نیــز اشــتباه رســانه های مطــرح داخلــی 

افغانســتان را مرتکــب شــده اســت. از بی بی ســی توقــع 

بــه  توجــه  بــا  منی رفــت.  مســلکی  غیــر  گــزارش  نــر 

ــش  ــل در گزین ــرده اش حداق ــی گس ــع مال ــات و مناب امکان

ــه  ــف ک ــا تأس ــرد. ب ــتفاده می ک ــه ای اس ــامت حرف واژه از کل

بــی بــی ســی هــم نگاهــی غیــر حرفــوی داشــته و دســت بــه 

ــد  ــی ســی مانن ــی ب ــف گــزارش یونســیف زده اســت. ب تحری

ــه  ــه بلک ــوب ن ــی، واژه ی )injured( را معی ــانه های داخل رس

معلــول معنــا کــرده اســت در حالــی کــه بــه جــای اســتفاده 

از کلمــه ی معلــول از کلمــه زخمــی بایــد اســتفاده می شــد. 

ــرق دارد.  ــم ف ــا ه ــی ب ــول و زخم معل

و امــا همــه را نبایــد بــه یــک چــوب رانــد؛ بــه طــور مثــال 

بنــگاه رســانه ای آریانــا نیــوز، روزنامــه ی صبــح کابــل  و 

تلویزیــون یــک در مقابــل واژه هــا حساســیت و دقــت بیشــر 

ــاوت از  ــانه متف ــه رس ــن س ــه ی ای ــد. ترجم ــرج داده ان ــه خ ب

می باشــد.  یونســیف  دســت اندرکاران  خــود 

نکات قابل توجه 

حمــالت  پیامــد  برداشــن  جراحــت  و  شــدن  کشــته 

ایــن  اگــر  امــا،  می باشــد؛  خشــونت آمیز  و  مســلحانه 

طــور مطــرح شــود کــه آســیب دیدگان فقــط کشــته و یــا 

ممکــن  منی رســد.  نظــر  بــه  درســت  می شــوند،  معلــول 

برخــی  بــرای  مســلحانه  و  خشــونت بار  رفتارهــای  پیامــد 

معلــول  درازمــدت  یــا  و  کوتاه مــدت  در  آســیب دیدگان  از 

شــده باشــد؛ امــا بــه هیــچ وجــه زخمــی شــدن مســاوی 

نیســت. زخمــی شــدن،  آنــان  فــوری  معلــول شــدن  بــا 

جراحــت برداشــن و یــا هــم مــورد رضب و شــتم قــرار گرفــن 

می توانــد یکــی از علت هــای معلولیــت باشــد؛ امــا معلولیــت 

و جراحــت برداشــن در عــرض هــم قــرار منی گیــرد. 

چنینــی،  ایــن  مــوارد  در  بین املللــی  ســازمان های 

اصــل گــزارش و تحقیقــات شــان را بــه زبــان انگلیســی نــر 

ــی  ــی دسرس ــن اصل ــه م ــر ب ــم اگ ــانه ها ه ــد و رس می کنن

می داشــتند، و یــا مــرور می کردنــد شــاید ســهل انگاری و 

بی توجهــی شــان کمــر می بــود. 

نتیجه گیری و راه کار 

زخمــی شــدن باعــث معلولیــت می شــود؛ امــا زخمــی 

معلــول نیســت. برخــورد توهین آمیــز رســانه ها در افغانســتان 

هنــوز بخشــی از رفتــار رایــج رســانه ای اســت و تغییراتــی هــم 

ــی  ــت. گاه ــوده اس ــی نب ــود زیربنای ــا می ش ــا رومن ــه بعض ک

بــه ملحوظــات شــخصی ممکــن نوشــته و گــزارش یــک رســانه 

ــه  ــده می شــود کــه ب ــی در دفعــات بعــد دی خــوب باشــد؛ ول

ــند و  ــامت ناپس ــتفاده ی کل ــد اس ــم. پیام ــر می گردی ــب ب عق

ــت  ــخاص دارای معلولی ــرای اش ــه ب ــا ک ــه تنه ــز ن توهین آمی

زیان بــار اســت، بلکــه جامعــه را نیــز تشــویق بــه کاربــرد 

احــرام  شــهروندی،  مهــم  مســؤولیت های  می کنــد.  آن 

ــگ  ــاوت را کم رن ــای متف ــوع و ظرفیت ه ــرش تن ــل، پذی متقاب

ــح  ــم واض ــب بدانی ــی را دارای عی ــه کس ــی ک ــد. وقت می کن

اســت کــه او را دارنــده ی حــق برابــر و مســؤول متقابــل هــم 

منی دانیــم. 

مفاهیــم  و  کلمه هــا  اســتفاده ی  در  بایــد  رســانه ها 

ــی،  ــار منف ــه ب ــی ک ــند و از کلامت ــته باش ــت الزم را داش دق

دارد،  توهین آمیــز  و  معلولیت ســتیزی  شــمردن،  حقیــر 

ــان  ــی، مبلغ ــای بازرگان ــدا از برنامه ه ــانه ها ج ــد. رس بپرهیزن

شــهروندی  کرامت پســند  و  مســاملت آمیز  هم زیســتی 

نیــز اســتند. تأثیرگــذاری پیــام و مفاهیــم انســانیت محور 

ــر  ــچ کســی پوشــیده نیســت و از نقــش مؤث ــر هی رســانه ها ب

آگاهی دهــی مناســب، روش منــد و کرامــت گفتاری محــور 

ــوند.  ــارغ ش ــد ف ــود نبای خ

بنــا بــر ایــن، رســانه ها و ســازمان های بین املللــی بــه 

ــات و  ــد از ادبی ــی نبای ــری و مدن ــوق ب ــای حق ــژه نهاده وی

کلــامت زننــده، تحقیرآمیــز، کوچه بــازاری و ناتوان کننــده 

ــد.  ــتفاده کنن اس

دارای  اشــخاص  بــری  حقــوق  مدافــع  نهادهــای 

ــن،  ــهدا و معلولی ــور ش ــت در ام ــد؛ وزارت دول ــت مانن معلولی

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، کمیتــه ی دادخواهــی 

در  فعــاالن،  ســایر  و  معلولیــت  دارای  اشــخاص  حقــوق 

ــرار  ــا از تک ــد ت ــی کنن ــی و دادخواه ــه آگاهی ده ــن رابط ای

شــود.  پیش گیــری  توهین آمیــز  رفتارهــای 

ــد از  مســؤوالن یونســیف افغانســتان، ضمــن ایــن کــه بای

ــه  ــد ک ــح دهن ــد، توضی ــذرت بخواهن ــوالن مع ــه ی معل جامع

چــرا خــوراک نادرســت، توهین آمیــز و غیــر واقعــی بــرای 

ــزارش  ــه ی گ ــان ترجم ــد و هم چن ــرده ان ــم ک ــانه ها فراه رس

ــر  ــددا ن ــده را مج ــالح ش ــخه ی اص ــرده و نس ــری ک را بازنگ

ــوند.  ــرار آن ش ــدم تک ــه ع ــد ب ــد و متعه کنن

افغانستان4 مهاجران  روایت 

ســتون  همیشــگی  خواننــدگان 

فرزنــدان زمیــن، شــاید تــا انــدازه ای 

و  روان شــناختی  پیامد هــای  و  علــل 

جامعه شــناختی رونــد مهاجــرت بــه ویژه 

شــناخته  را  افغانســتانی ها  مهاجــرت 

باشــند؛ امــا مســأله ی مهــم دیگــری کــه 

ــه شــده،  ــا کــم پرداخت ــه نشــده و ی ــه آن پرداخت ــوز ب ــا هن ت

ــن  ــا ای ــن اســت کــه شــامری از مهاجــران افغانســتانی ب ای

کــه بــه میــل خــود و یــا روی جــر اجتامعــی و یــا اقتصــادی 

ــه  ــرت ب ــال ها مهاج ــس از س ــد، پ ــرت رو آورده ان ــه مهاج ب

برگشــن بــه افغانســتان متامیــل می شــوند.

هســتند شــامری کــه در مهاجــرت زاده شــده انــد و 

شــهروندی کشــور محــل زندگــی خــود را نیــز دریافــت کــرده 

ــان  ــی ش ــور اصل ــه کش ــدن ب ــل آم ــم می ــا آن ه ــا ب ــد؛ ام ان

ــد. را دارن

ایــن میــل آرام و قــوی درونــی در بســیاری از مهاجــران 

ــا  ــران و ی ــه در ای ــی ک ــه آن های ــود دارد؛ چ ــتانی وج افغانس

ــورهای  ــه در کش ــی ک ــه آن های ــد و چ ــه رس می برن ــه ب ترکی

پیش رفتــه ی جهــان زندگــی می کننــد.

ــران  ــه مهاج ــود ک ــث می ش ــر باع ــزی بیش ــه چی ــا چ ام

افغانســتانی بــا وجــود رشایــط بــد زندگــی در افغانســتان که 

حتــا در امن تریــن شــهر آن در کابــل نیــز انســان از امنیــت 

ــه  ــن ب ــر برگش ــه فک ــت؛ ب ــوردار نیس ــی برخ ــی و غذای جان

ایــن جــا باشــند؟

دلیــل نخســت می توانــد هــامن عالقــه ای باشــد کــه 

ــتان در  ــردن در افغانس ــی ک ــدن و زندگ ــل زاده ش ــه دلی ب

وجــود شــان شــکل گرفتــه و بــزرگ شــده اســت کــه گاهــی 

ــد. ــان می کن ــر منای ــود را بیش ــی خ ــده و گاه ــگ ش کم رن

در ایــن اواخــر، شــامر زیــادی از مهاجــران افغانســتانی در 

ــان را پیمــودن  ــا یون ــان کــه روزی رســیدن ت جزیره هــای یون

بــودن در آن جــا  از  آرزوی شــان می دانســتند،  پله هــای 

خســته شــده و خواهــان برگشــت بــه افغانســتان اســتند.

بــه اضافــه ی وطن پرســتی، بــرای برگشــت مهاجــران 

افغانســتانی بــه کشــور، محیــط زندگــی در مهاجــرت و 

حالــت روانــی و فشــارهایی کــه بــه اثــر زندگــی در مهاجــرت 

بــر آن هــا وارد می شــود، نقــش مهــم و ســازنده ای دارد.

هــر گاه مهاجــران افغانســتانی در کشــور میزبــان رشایط 

بهــری داشــته باشــند و بتواننــد هامننــد شــهروندان اصلــی 

ــای  ــا و امکان ه ــده و از امتیازه ــه ش ــا وارد جامع ــامن ج ه

ــه  برابــری برخــوردار باشــند؛ بــدون شــک میــل بازگشــت ب

ــژه اگــر در  ــه وی ــرد؛ ب کشــور در ذهــن شــان شــکل منی گی

ــهروندان  ــران و ش ــان مهاج ــازش می ــورهایی س ــن کش چنی

ــانی آن  ــامل و انس ــای س ــر در فض ــور مهاجرپذی ــی کش اصل

وجــود داشــته و حــس بیگانگــی و تفــاوت میــان مهاجــران 

و شــهروندان اصلــی جامعــه ی میزبــان وجــود نداشــته و یــا 

ــد  ــد رون ــه نحــوی کــه نتوان در کم تریــن میــزان آن باشــد؛ ب

عــادی زندگــی را بــرای مهاجــران مختــل کــرده و فشــار 

روانــی را بــرای شــان در پــی داشــته باشــد.

از  شــامر  آن  کــه  می بینیــم  مــا  مــوارد  بیشــر  در 

مهاجــران افغانســتانی خواهــان برگشــت بــه کشــور اســتند 

کــه در کشــورهایی بــا در آمــد پاییــن بــه رس می برنــد و در 

کنــار آن از برخــورد نا درســت دولــت و مــردم آن جامعــه 

ــتی  ــادی و بهداش ــد اقتص ــت ب ــده و در حال ــت ش ــز اذی نی

بــه رس می برنــد.

مثــل مهاجــران افغانســتانی ای کــه از زندگــی نکبت بــار 

ــه ســتوه آمــده  ــان ب ــژه ی مهاجــران در یون اردوه گاه هــای وی

ــرای شــان  ــز ب ــه پیــش نی ــن کــه راه رفــن ب ــل ای ــه دلی و ب

ــتان  ــه افغانس ــت ب ــه برگش ــاری ب ــت، از روی ناچ ــته اس بس

راضــی شــده انــد تــا باشــد از بی رسنوشــتی ای کــه در 

ــی  ــت، رهای ــرده اس ــان ک ــر ش ــان زمین گی ــای یون جزیره ه

پیــدا کننــد. 

ــد  ــده و کنــدی در رون ــودن آین ــن، روشــن نب ــار ای در کن

ــث  ــز باع ــتانی نی ــران افغانس ــن مهاج ــده ی ای ــی پرون بررس

شــده اســت کــه شــامری از ایــن مهاجــران بــا ایــن کــه بــرای 

رســیدن بــه کشــوری کــه حــاال در آن بــه رس می برنــد، 

جــان و مــال خــود را هزینــه کــرده انــد تــا بــه آن جــا برســند؛ 

باعــث شــده اســت کــه ایــن مهاجــران درخواســت بازگشــت 

ــه ی  ــا زمین ــپارند ت ــان بس ــت میزب ــه دول ــته را ب خودخواس

برگشــت شــان  بــه افغانســتان مهیــا شــود. روی ایــن دلیــل، 

ــا در ســال های گذشــته شــاهد برگشــت خودخواســته ی  م

پیش رفتــه ی  کشــورهای  از  افغانســتانی  مهاجــر  صد هــا 

اروپایــی و ایــران و پاکســتان بــوده ایــم. در کنــار ایــن، 

نداشــن هــدف مشــخص و درازمــدت از مهاجــرت نیــز 

ــران  ــادی از مهاج ــامر زی ــت ش ــرای بازگش ــی ب ــل مهم دلی

ــه کشــور اســت. افغانســتانی ب

ــی کــه  ــژه آن های ــه وی ــان مهاجــران افغانســتانی ب در می

در ایــران و ترکیــه بــه رس می برنــد، شــامر زیــاد شــان بــرای 

ــس  ــه پ ــد ک ــه ان ــا رفت ــه آن ج ــول ب ــن پ ــری و اندوخ کارگ

از چنــد ســال زندگــی، از دوام مهاجــرت خســته شــده و 

ــه  ــاره ب ــول، دوب ــا گــردآوردی اندکــی پ کوشــش می کننــد ب

ــد. ــتان برگردن افغانس

ــه  ــال ها ب ــن س ــه ای ــتانی ک ــران افغانس ــی از مهاج خیل

ایــران و کشــورهای عربــی می رونــد، از ایــن دســت اســتند.

فرزندان زمین

چرا در حرست
 برگشنت به افغانستان؟

جشن واره های تخصصی تری نیاز داریم
 که به بررسی و معرفی کتاب های برتر بپردازد

 درد ما را نیست درمان الغیاث

ــا تقبــل  ــا تهیــه ی ایــن گــزارش، ب یونیســف ب

جــان  بــه  بــا  و  مالــی  هنگفــت  هزینه هــای 

تــالش  در  بالقــوه،  خطــر  صدهــا  خریــدن 

آگاهی دهــی و دادخواهــی مبتنــی بــر شــواهد، 

مــدارک و مســتندات در برابــر خطراتــی اســت 

ــد؛  ــد می کن ــتان را تهدی ــودکان افغانس ــه ک ک

غیرحرفــه ای  و  ســهل انگارانه  برخــورد  امــا 

بــر  ایــن خصــوص  در  یونســیف  مرتجــامن 

کارکــرد مهــم ایــن نهــاد معتــر جهانــی تأثیــر 

فعالیت هــای  اهمیــت  از  و  منفــی می گــذارد 

اقداماتــی  می کاهــد.  تحقیقاتــی اش 

توهین آمیــز  و  مســؤوالنه  غیــر  ناســنجیده، 

آنــان بــه پدیــده ی معلولیــت، باعــث شــده 

معلولیــت،  دارای  اشــخاص  کــه  اســت 

بی رحامنــه مــورد تاخــت و تــاز واژه هــا قــرار 

بگیرنــد و معیــوب معرفــی شــوند و کرامــت 

انســانی آنــان آشــکارا نقــض شــود. 

صادق محبی

مجیب ارژنگ

UNICEF: Every day, an average of nine children are killed or injured in Afghanistan.
یونســیف: روزانه به طور میانگین نُه کودک در افغانســتان کشــته و یا زخمی می شوند.
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اشــاره ی یــک : خانــه ی ادبیات 

افغانســتان »نصــف جهــان« مدتــی 

ــرد  ــالم ک ــی اع ــی فراخوان ــل ط قب

فارســی،  زبــان  پــاس  بــه  کــه 

ــتان و  ــت افغانس ــن مل ــراث که می

ــن،  ــن رسزمی ــات ای شــکوفایی هــر چــه بیشــر ادبی

می کنــد.  برگــزار  را  »مــاورا«  ادبــی  جشــن واره ی 

»نصــف  عنــوان  بــا  افغانســتان  ادبیــات  خانــه ی 

ــی  ــن واره ی ادب ــوان جش ــرد فراخ ــالم ک ــان« اع جه

مــاورا ویــژه ی اهالــی فرهنــگ افغانســتان بــه پایــان 

و  نویســندگان  ارســالی شــاعران،  آثــار  و  رســیده 

منتقــدان بــرای داوری ارســال خواهــد شــد. در ایــن 

ــن  ــت ای ــد اس ــه امی ــود ک ــده ب ــد ش ــوان تأکی فراخ

جشــن واره ، دوســتی، مهربانــی و آشــنایی هرچــه 

ــی را  ــدان ادب ــندگان و منتق ــاعران، نویس ــر ش بیش

ــن جشــن واره، در بخش هــای شــعر  ــد. ای فراهــم کن

کالســیک، آزاد، داســتان و نقــد ادبــی فراخــوان 

ــش از  ــن واره بی ــن جش ــود. در ای ــر داده ب ــال اث ارس

100 شــاعر، نویســنده و منتقــد ادبــی رشکــت کــرده 

و اســتقبال بســیار خوبــی صــورت گرفتــه اســت. 

شــاعران،  جشــن واره،  ایــن  در  رشکت کننــدگان 

نویســندگان و منتقــدان افغانســتانی از شــهرهای 

و ســایر کشــورهایی  ایــران  افغانســتان،  مختلــف 

چــون آملــان، ســویدن، نــاروی، ترکیــه و برخــی 

دیگــر کشــورها اســتند. آثــار رســیده بــه دبیرخانــه ی 

ایــن جشــن واره توســط داوران  برجســته ی زبــان 

و ادبیــات فارســی از افغانســتان و ایــران ارزیابــی 

خواهــد شــد. آثــار ارســالی نشــان می دهــد کــه 

ــوص  ــه  خص ــتانی، ب ــندگان افغانس ــاعران و نویس ش

ــد. مهاجــران در ایــن مــدت رشــد خوبــی داشــته  ان

عالقه منــدان بــه اشــراک در جشــن واره ی ادبــی 

»مــاورا« می توانســتند، از 12 عقــرب )آبــان مــاه( 

تــا 12 قــوس )آذر مــاه( آثــار خــود را در بخش هــای 

ــی  ــاه و نقــد ادب شــعر )ســنتی و آزاد(، داســتان کوت

بــه دبريخانــه ی جشــن واره ارســال کننــد. بــر اســاس 

اعــالم دبیرخانــه ی ایــن جشــن واره، بــه ســه اثــر برتــر 

و ســه اثــر شايســته  ی قدردانــی در هــر بخــش، 

ــد. ــد ش ــدا خواه ــود اه ــم ياد ب ــه رس ــی ب جايزه هاي

الزم بــه ذکــر اســت، داوران افغانســتانی و ايرانی، 

و  می کننــد  داوری  را  دبريخانــه  بــه  رســيده  آثــار 

دبیرخانــه ی  علمــی جشــن واره ی  ادبــی »مــاورا«، 

زیــر  بــه رشح  را  ایــن جشــن واره  داوران  اســامی 

ــرد: ــالم ک اع

داوران بخش شعر کالسیک:

محمدکاظــم کاظمــی، محمدســعید میرزایــی، 

زهــرا حســین زاده و مســعود میرقــادری.

داوران بخش شعر آزاد:

ســیدابوطالب مظفــری، حافــظ موســوی، عبــاس 

رضایــی، گــروس عبدامللکیــان و لیــال کردبچــه.

داوران بخش داستان:

ــادری  ــرا ق تقــی واحــدی، حســین ســناپور، حمی

ــی. ــی خدای و عل

داوران بخش نقد ادبی

امــان  شــعر:  مجموعــه ی  نقــد  بخــش  الــف- 

ــن ــت روش ــینی و عنای ــم حس ــیده تکت ــی، س میرزای

ــی  ــان و عل ــاپور بهی ــتان: ش ــد داس ــش نق ب-بخ

ــوی. موس

ــک  ــری( نزدی ــیمیا )جعف ــول س ــاره ی دو: رس اش

ــه یــک دهــه اســت کــه در فضــای هــر و ادبیــات  ب

نفــس می کشــد. روزهــا کار می کنــد و عــرق جبیــن 

ــی از  ــا ورق های ــب هایش را ب ــد ش ــا بتوان ــزد ت می ری

ادب، فرهنــگ و هــر مرزوبــوم خــودش و جهــان 

روشــن کنــد.

ــتان نویس.  ــم داس ــت و ه ــاعر اس ــم ش ــیمیا ه س

ــا«  ــرگ عیس ــس از م ــام »پ ــه ن ــتانش ب ــاب داس کت

کابــل  در   1392 ســال  در  تــاک  انتشــارات  را 

منتــر کــرد و در پایــان هــامن ســال نیــز مقــام 

دوم بخــش داســتان را در هفتمیــن جشــن واره ی 

ادبــی »قنــد پارســی« در تهــران بــه دســت آورد. 

گزیــده ی شــعرهای او نیــز آمــاده ی نــر اســت. 

انجمــن  ادبــی  بخــش  مســؤول  زمانــی  کــه  او 

ــود،  ــان )هــدا( ب دانشــجویان افغانســتانی در اصفه

اکنــون مســؤولیت دفــر خانــه ی ادبیــات افغانســتان 

ــار دیگــر  ــر عهــده دارد و در کن را در همیــن شــهر ب

ــه  ــش ب ــات رسزمین ــی ادبی ــرای معرف ــش ب همراهان

نســل تــازه و دیگــر مخاطبــان تــالش می کنــد.

وی در حــال حــارض دبیــر جشــن واره ی ادبــی 

ــه روزنامــه ی صبــح  مــاورا اســت کــه بــه همیــن بهان

کابــل گفت وگویــی را بــا او انجــام داده اســت. 

ــان  ــرای  م ــاورا ب ــن واره ی م ــل: از جش ــح کاب صب

ــد؟ بگویی

ــاس و  ــه پ ــاورا ب ــن واره ی م ــیمیا: جش ــول س رس

گرامی داشــت زبــان فارســی برگــزار شــده اســت و در 

همیــن راســتا چهــار بخــش رقابتــی شــعر کالســیک، 

آزاد، داســتان و نقــد را در فراینــد اجرایــی خــود 

لحــاظ کــرده اســت کــه بــه گونــه ای جــدا از رقابــت، 

ــر  ــه بیش ــر چ ــکوفایی ه ــد و ش ــرای رش ــری ب بس

ــم آورد. ــتانی را فراه ــان افغانس ادیب

بــا  را  ایــن جشــن واره  تفــاوت  کابــل:  صبــح   

می دانیــد؟ چــی  در  قبلــی  جشــن واره های 

رســول ســیمیا: ســخن از تفــاوت زمانــی بــه 

ــه  ــر مقایس ــا یک دیگ ــوری را ب ــه ام ــد ک ــان می آی می

ــا  کنیــم و مــن قصــد مقایســه ی ایــن جشــن واره را ب

جشــن واره های دیگــر، نــدارم.

بــه نظــر مــن مهــم اجــرای صحیــح و دقیــق 

ــی،  ــط اجرای ــه رشای ــبت ب ــه نس ــت؛ البت ــائل اس مس

اولویت هــا. و  توانایی هــا 

افغانســتان  شــاعران  اســتقبال  کابــل:  صبــح 

ــورد  ــا م ــود و آی ــزان ب ــه می ــا چ ــن واره ت ــن جش از ای

رضایــت تــان بــوده اســت؟

اســتقبال خیلــی  بــر  رســول ســیمیا: عــالوه 

خــوب شــاعران در بخش هــای شــعر کالســیک و 

ــی اســت  ــم جــای بســیار خوش بخت ــد بگوی آزاد، بای

ارســال  بــا  زیــادی  بســیار  داستان نویســان  کــه 

آثــار شــان نشــان دادنــد کــه داستان نویســی در 

از  دوره ای  بــه  شــدت  بــه  افغانســتان  جامعــه ی 

پویایــی و نشــاط رســیده اســت.

تعــداد  هــم  نقدنویســی  بخــش  در 

ــل  ــی قاب ــه ی ادب ــه جامع ــبت ب ــدگان نس رشکت کنن

بــود. تقدیــر 

ــی  ــه ی ادب ــی در جامع ــید نقدنویس ــن باش مطم

هــم آرام آرام در حــال شــکل گیری اســت؛ ایــن خــر 

ــتان  ــه ی افغانس ــه در جامع ــد ک ــی می ده از گفتامن

مغفــول اســت. 

صبــح کابــل: ترکیــب داوران جشــن واره ی مــاورا 

کمــی متفاوت تــر از جشــن واره های ادبــی دیگــر 

بــوده اســت؛ ایــن گزینــش داوران تــا چــه حــد 

ــد؟ ــر باش ــر موث ــراد برت ــای اف ــد در مالک ه می توان

ــب داوران ســعی  ــی، در ترکی رســول ســیمیا: بل

تجربه هــای  و  ســلیقه ها  بــا  مختلــف  افــراد  شــد 

کــه  بگیرنــد  قــرار  یک دیگــر  کنــار  در  متفــاوت 

مطمئنــا تأثیــرات خــوب و مناســبی بــر ارزیابــی 

آثــار خواهــد داشــت. بــا توجــه بــه اســتقبال بــاالی 

رشکت کننــدگان و ترکیــب مناســب داوران حتــام 

نتایــج مناســبی شــکل خواهــد گرفــت.

صبــح کابــل: جشــن واره ی مــاورا یــک بخــش 

تــازه ی دیگــر بــه نــام نقــد ادبــی را در بدنــه ی خــود 

جــای داده. کمــی از ایــن بخــش بگوییــد و ایــن کــه 

ــش را  ــن بخ ــه ای ــود ک ــی ب ــا و نیازهای ــه مالک ه چ

ــد؟ ــن واره گنجانیدی ــم در جش ه

اســت  ســال ها  متأســفانه  ســیمیا:  رســول 

ــدان  ــور منتق ــدم حض ــتان از ع ــات افغانس ــه ادبی ک

حرفــه ای رنــج می بــرد و هیــچ گفتــامن تــازه و نــگاه  

ــرد.  ــا شــکل منی گی ــی م ــی در جامعــه ی ادب متفاوت

بــر حضــور مشــکالت ســاختاری در  ایــن عــالوه 

جامعــه و بــه خاطــر بی توجهــی یــا ســهل انگاری مــا 

ــن  ِرو ســعی شــده اســت  ــه زوال اســت؛ از همی رو ب

جشــن واره نگاهــی هــم بــه مســأله ی نقدنویســی 

ــر شــکوفایی ادبیــات، مــا  ــا عــالوه ب داشــته باشــد ت

شــاهد اســتقبال، آشــتی و آشــنایی هــر چــه بیشــر 

مخاطبــان بــا آثــار ادیبــان باشــیم؛ چــون کــه منتقــد 

ــف. ــب و مؤل ــان مخاط ــت می ــی اس پل

صبــح کابــل: )نصــف جهــان( زیرمجموعــه ی  

خانــه ی ادبیــات افغانســتان اســت کــه جشــن واره ای 

زیــر عنــوان »قنــد پارســی« دارد کــه 9 دوره را برگــزار 

مــاورا، در  ادبــی  آیــا جشــن واره ی  کــرده اســت؛ 

ــا  ــت، ی ــی اس ــد پارس ــن واره قن ــامن جش ــه ی ه ادام

هویــت مســتقلی دارد؟

ــم  ــه گفت ــور ک ــامن ط ــی. ه ــیمیا: بل ــول س رس

ــک  ــر نزدی ــه یک دیگ ــه ب ــدازه ک ــامن ان ــه ه ــور ب ام

باشــند؛  دور  هــم  از  شــدت  بــه  می تواننــد  انــد، 

و  نگاه هــا، ســلیقه ها  تفــاوت در  بــه خاطــر  ایــن 

شــیوه های اجــرا و بســیاری از مســائل دیگــر اســت. 

در  فرهنگــی  اتفاق هــای  کــه  اســت  ایــن  مهــم 

ــن  ــت و ای ــت اس ــوغ و مدنی ــانه ای از بل ــه، نش جامع

ــعه. ــد و توس ــمت رش ــه س ــی ب ــی، گام یعن

صبــح کابــل: تأییــد جشــن واره ی مــاورا می توانــد 

مالکــی بــرای گزینــش اثــر خــوب یــا بــد باشــد؟

نســبی  ســؤال  ایــن  پاســخ  ســیمیا:  رســول 

اســت؛ امــا می تــوان گفــت بــا توجــه بــه ترکیــب 

ــار  ــا حــد بســیاری اث ــی ت داوران و شــیوه های اجرای

و  شــناخت  می تــوان  را  برتــر  رشکت کننــدگان  و 

ــت. ــی نیس ــر کم ــن ام ــرم ای ــه نظ ــرد؛ ب ــکوفاتر ک ش

ــن  ــرای راه یاف ــان ب ــای ت ــل: معیاره ــح کاب صب

ــت؟ ــه چیس ــر مرحل ــی در ه ــای ادب اثره

طبعــا  کــه  داوران  نظــر  ســیمیا:  رســول 

اســت. رشــته  هــر  در  ادبــی  شــاخص های 

صبــح کابــل: ایــن جشــن واره یــا جشــن واره های 

ــتان  ــات افغانس ــی را در ادبی ــه نقش ــر چ ــی دیگ ادب

ــد؟ ــا می کنن ایف

و  دوســتی  شــکوفایی،  ســیمیا:  رســول 

. صمیمیــت

ایــن گونــه جشــن واره های  آیــا  صبــح کابــل: 

ادبــی خواهــد  بــر وضعیــت  تأثیرگــذاری  ادبــی، 

داشــت؟

رســول ســیمیا: حتــام. هیــچ کوشــش و کنشــی 

ایــن جشــن واره هــم  نیســت؛  عــامل بی تأثیــر  در 

تأثیــرات مثبــت خواهــد داشــت. بــرای منونــه بگویــم 

ایــن جشــن واره اکنــون دارد دوســتی مــن و شــام را 

تعمیــق می بخشــد.

ــی را در  ــن واره های ادب ــای جش ــل: ج ــح کاب صب

ــد؟ ــی می بینی ــتان خال ــات افغانس ادبی

بســیار...  و  بســیار  و  بســیار  رســول ســیمیا: 

ــه  ــه ب ــم ک ــاز داری ــری نی ــن واره های تخصصی ت جش

بررســی و معرفــی کتاب هــای برتــر بپــردازد؛ و یــا در 

عرصــه ی ترجمــه کــه امــری بــه شــدت مغفــول اســت 

ــر. ــای دیگ ــیار گپ ه ــردازد و بس بپ

صبــح کابــل: جشــن واره ی مــاورا در اصفهــان 

ــن واره ها در  ــن جش ــرا ای ــود؛ چ ــزار می ش ــران برگ ای

داخــل برگــزار منی شــود؟

ــی مشــتاقیم کــه در وطــن  رســول ســیمیا: خیل

اگــر  امــا  کنیــم؛  کار  آن جــا  در  و  باشــیم  خــود 

دوســتان بگذارنــد قبــل از رفــن بــه بهشــت، همیــن 

وطــن را بهشــت کنیــم و دوســتان دیگــری کــه واقعــا 

ــند. ــادق باش ــتی ص ــر دوس در ام

و  شــاعران  از  شــامری  کابــل:  صبــح 

ــد  ــن باورن ــر ای داستان نویســان داخــل افغانســتان ب

کــه جشــن واره هایی از ایــن دســت، نظیــر »قنــد 

پارســی« و جشــن واره »مــاورا« بــا حامیــت کشــورهای 

میزبــان برگــزار می شــود و بیش تــر بــرای معرفــی 

شــاعران مهاجــر کار می کننــد. آیــا شــام هــم چنیــن 

گرایشــی داریــد؟

رســول ســیمیا: خــب، فرافکنــی و توجیه ســازی 

ــه  ــا جامع از مکانیســم هایی اســت کــه در شــخص ی

فعــال می شــود؛ امــا بــه هــر حــال، بــرای کســی کــه 

تجربــه ی زندگــی در مهاجــرت را دارد و باالتــر کســی 

کــه تجربــه ی کارهای اجرایــی در مهاجرت را داشــته 

باشــد، هرگــز ایــن امــور را بــاور منی کنــد. اگــر 

انصــاف داشــته باشــیم یــا حداقــل نتایــج و داده های 

 مــان را بــا مشــورت بــزرگان و صاحب نظــران همــراه 

کنیــم.

موفقانــه ی  کــردن  برگــزار  بــا  کابــل:  صبــح 

جشــن واره ی ادبــی مــاورا، بــه دنبــال چــه نتیجــه ای 

دســت یافتنی  را  تــان  رؤیــای  آیــا  و  اســتید 

؟ نیــد ا می د

و  درونیــات  آدم هــا  راســتش  ســیمیا:  رســول 

جهــان شــخصی متفاوتــی دارنــد؛ بــه همیــن خاطــر، 

ــت.  ــاوت اس ــور متف ــه ام ــبت ب ــا نس ــی آدم ه ارزیاب

واقعــا در حــد  نیســت؛  نتیجــه مهــم  بــرای مــن 

ــا کاری،  ــم ب ــم و اگــر بتوان ــم دارم تــالش می کن توان

بــه انســانی کمــک کنــم، شــاد اســتم؛ و همیــن 

ــبیه  ــری ش ــر ام ــا ه ــول قدیمی ه ــه ق ــت. ب ــس اس ب

دســرخوان اســت؛ تــا نباشــد یــک عیــب اســت 

ــت. ــب اس ــزار عی ــد ه ــوار ش ــه هم ــی ک وقت

نظــر  در  را  مــاورا  جشــن واره ی  کابــل:  صبــح 

داریــد کــه ســاالنه برگــزار کنیــد یــا در همیــن یــک 

می شــود؟ خالصــه  دوره 

ــدارم و  ــری ن ــده خ ــن از آین ــیمیا: م ــول س رس

ــاخت. ــد س ــال را بای ــان ح ــال زم فع

صبــح کابــل: اگــر بــه عنــوان دبیــر جشــن واره ی 

ادبــی مــاورا بخواهیــد مقایســه کنیــد کارنامــه ی 

ــر  ــات داخــل و مهاجــرت را، کــدام یــک موفق ت ادبی

ــوده؟ ب

و  تقســیم بندی ها  ایــن  مــن  ســیمیا:  رســول 

کســانی  و  نــدارم  قبــول  اصــال  را  نام گذاری هــا 

مطــرح  را  ســطحی  تقســیم بندی های  ایــن  کــه 

می کننــد، فقــط بایــد بــه خــدا حوالــه کــرد؛ زور مــا 

کــه کــم اســت. فقــط بایــد اشــاره کنــم کــه طبیعتــا 

کســانی کــه در بیــرون از وطــن بــوده انــد بــه خاطــر 

دسرســی بیشــر بــه منابــع مناســب، شــکوفاتر 

شــده انــد؛ هــر چنــد دوســتان در داخــل هــم تحــت 

ــتند. ــازی اس ــای مج ــر فض تأثی

صبــح کابــل: حــرف آخــر ایــن کــه هــر ناگفتــه ای 

کــه بایــد گفتــه شــود را بگوییــد؟

رســول ســیمیا: حرفــی نــدارم جــز ایــن کــه 

یک دیگــر را درک کنیــم و گفت وگــوی ســازنده را 

جــدی بگیریــم.

جشن واره های تخصصی تری نیاز داریماز تمجید تا نقد و اصالح
 که به بررسی و معرفی کتاب های برتر بپردازد

گفت  وگو با رسول سیمیا )دبیر جشن واره ی ادبی ماورا(

حسن ابراهیمی
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ــم  ــتان طع ــان در افغانس زن

همــه روزه  را  خشــونت  تلــخ 

بــه شــیوه های مختلــف مــزه 

کــه  تلخــی ای  می کننــد. 

انــگار پایــان و متامــی نــدارد.

بــرای دخــران در  ازدواج 

افغانســتان، شــبیه افتــادن در ســیاه چالــی اســت 

ــا  ــد و ی ــن می منای ــدن از آن ناممک ــرون ش ــه بی ک

ــت. ــت اس ــی بی بازگش ــوار و راه ــم دش ه

»بــه خانــه ی شــوهر بــا لبــاس ســفید عروســی 

درآمــدن و بــا کفــن دوبــاره برآمــدن« رضب املثــل 

عامیانــه ای اســت کــه خانواده هــا بــرای دخــران 

عروســی شــده ی شــان بــه کار می برنــد و بــا 

زندگــی  از  برگشــت  راه  جملــه،  ایــن  گفــن 

ــت  ــد. در حقیق ــان می بندن ــرای ش ــی را ب متأهل

بــا گفــن ایــن جملــه گــوش زد می کننــد کــه 

ــت  ــت از دس ــه قیم ــوهر را ب ــوهر و ش ــه ی ش خان

دادن جــان شــان هــم کــه شــده، منی تواننــد 

ــواده ی شــوهر از  تــرک کننــد. خشــونت های خان

یــک ســو و نداشــن حامیــت خانــواده ی پــدری از 

مــواردی اســت کــه خیلــی از زنــان را مجبــور بــه 

فــرار از منــزل و یــا هــم خودکشــی و خودســوزی 

می کنــد.

ــر  ــی پ ــه زندگ ــم ب ــروز می پردازی ــت ام در روای

از درد و مشــقت فایــزه کــه از او جــز تــن ســوخته 

ــده اســت. و جســد بی جانــش چیــزی باقــی منان

کــه  شــان  محلــه ی  زیبایــی  دخــر  فایــزه، 

در 16ســالگی عــروس می شــود و بــه خانــه ی 

بخــت مــی رود، از هــامن ابتــدای ازدواج شــان 

ــی او  ــر زندگ ــونت ب ــک خش ــوم و تاری ــایه ی ش س

گســرده می شــود. عــروس خردســالی کــه انــگار 

ــد و  ــا او بیای ــد ت ــوهرش در انتظارن ــواده ی ش خان

همــه از مســؤولیت و کارهــای خانــه شــانه خالــی 

ــپارند. ــه او بس ــا را ب ــه ی کاره ــد و هم کنن

همــه ی  گرفــن  بــرای  هنــوز  کــه  فایــزه 

مســؤولیت ها و امــور منــزل خیلــی کوچــک اســت 

ــیدگی  ــا رس ــه ی آن ه ــه هم ــد ب ــی منی توان و گاه

کنــد، بــه گونــه ی بی رحامنــه توســط شــوهر و 

ــه تنهــا  ــزه ن ــواده اش لت وکــوب می شــود. فای خان

ــه عهــده دارد،  ــه را ب بارگــران مســؤولیت های خان

بلکــه در هنــگام فراغــت بــه مزرعــه ی کوکنــار 

شــیره ی  جمــع آوری  بــه  و  می شــود  فرســتاده 

می پــردازد.  تریــاک 

خانــواده ی فایــزه، از ایــن کــه او هیــچ گاهــی 

از زندگــی مشــرکش راضــی نبــوده و بــه آن هــا از 

ــواده ی  ــوهر و خان ــه ی ش ــونت های بی رحامن خش

ــد  ــادآوری می کنن ــد، ی ــکایت می کن ــوهرش ش ش

ــان و  ــروی ش ــظ آب ــرای حف ــط ب ــد، فق و می گوین

ــالق، او  ــه ط ــان ب ــر ش ــت دخ ــیدن رسنوش نکش

ــی  ــد. توصیه های ــه می کردن ــاری توصی ــه بردب را ب

کــه ســبب مــرگ فایــزه و جنیــن داخــل شــکمش 

شــد.

چــون فایــزه بــاردار اســت در یکــی از روزهایــی 

ــی  ــزل دم ــای من ــردن کاره ــد از متام ک ــه او بع ک

خســتگی  تــا  کنــد  اســراحت  می خواهــد،  را 

بــارداری از یــک ســو و کارهــای شــاقه ی خانــه از 

ســوی دیگــر از تنــش بیــرون شــود؛ امــا لحظــه ای 

ــوهرش  ــدر ش ــه پ ــت ک ــه اس ــوده نگرفت ــس آس نف

بــه  بــرای نیــش زدن تریــاک می خواهــد  او را 

مزرعــه بفرســتد؛ ولــی فایــزه بــا تــرع می گویــد 

بــارداری اش اســت  کــه حــاال زمــان حســاس 

جنینــش  بــه  کــه  کنــد  کاری  منی توانــد  و 

ــد. ــه ای برس صدم

ــک او  ــت و رکی ــامت زش ــا کل ــوهرش ب ــدر ش پ

ــزه  ــوهر فای ــرای ش ــد و ب ــرار می ده ــب ق را مخاط

می گویــد، از بی غیرتــی او اســت کــه عروســش 

ــدر،  ــای پ ــن گفته ه ــد. ای ــاز می زن ــرش رس ب از ام

ــود و  ــزه می ش ــوهر فای ــم ش ــک خش ــبب تحری س

او را بــا هم دیگــر )پــدر و پــرس( زیــر لت وکــوب 

می گیرنــد. فایــزه زیــر مشــت و لگــد شــوهر و پــدر 

شــوهرش زخمــی و جنینــش ســقط می شــود. 

شــوهر و پــدر شــوهر فایــزه کــه ســیاهی و کبــودی 

بــدن او را می بیننــد، از تــرس ایــن کــه مبــادا 

ــش  ــه آت ــود، او را ب ــال ش ــان برم ــونت های ش خش

اطــالع می دهنــد کــه  را  پولیــس  و  می کشــند 

ــزه خودســوزی کــرده اســت. ــا فای گوی

در  ســاعت،  چنــد  گذشــت  از  بعــد  فایــزه 

و  ســختی ها  همــه ی  بــا  را  دنیــا  شــفاخانه 

ــل  ــده ی قت ــد و پرون ــرک می کن ــواری هایش ت دش

او همیــن طــور بــدون پی گیــری در نهادهــای 

ــون  ــا کن ــد ت ــر چن ــد. ه ــی می مان ــی و قضای عدل

ــا ایــن کــه حقیقــت  چنــد بــار خانــواده ی فایــزه  ب

نیــز  پرونــده  ایــن  در  و  می داننــد  را  ماجــرا 

شــکایت کننــده آنــان اســتند؛ امــا چــون مــدارک 

کافــی بــرای اثبــات ادعــای شــان، مبنــی بــر 

ــاد  ــت دام ــه دس ــان ب ــر ش ــل دخ ــکنجه و قت ش

و پــدرش ندارنــد، تــا کنــون نتوانســته انــد در 

ــه  محکمــه ی ابتدایــی حقیقــت ادعــای خــود را ب

اثبــات برســانند و بــا پنــاه آوردن بــه نهادهــای 

ــا  ــه دنبــال ایــن اســتند ت ــان ب دفــاع از حقــوق زن

دادخواهــی خــود را بــرای فایــزه از ایــن مجــرا 

دنبــال کننــد. 

خانواده

بــه  كــه  خانوادگــى  عوامــل 

عاطفــى  روابــط  و  جامعه پذيــرى 

خانوادگــى،  كنــرل  خانــواده،  اعضــاى 

و  والديــن  بــا  فرزنــدان  هامنندســازى 

گســيختگى خانــواده و ســاير ويژگی هــاى 

نقــش  مى شــود،  داده  ارجــاع  خانــواده 

دارد. جوانــان  ميــان  مجرمانــه  رفتــار  ايجــاد  در  مؤثــرى 

تحقيقــات در بــاره ی خانــواده بــه عنــوان يــى از كارگــزاران 

ــان، ســابقه ی تاريخــى نســبتا  ــراى رفتــار جوان ــرى ب جامعه پذي

ــن  ــه اي ــان ب ــاي ش ــان در پژوهش ه ــوالىن دارد. جرم شناس ط

روابــط  نظــري  كــه متغريهــاى خانوادگــى  نتيجــه رســيدند 

فرزند-والديــن، تقليدهــاى خانوادگــى، انضبــاط و رسپرســتى و 

پايــگاه اقتصادی-اجتامعــى خانــواده بــا جــرم جوانــان ارتبــاط 

ــادارى دارد.  معن

حــوزه ی  رسشــناس  جرم شناســان  از  يكــی  »هــريىش« 

ــت  ــى درياف ــرل اجتامع ــه ی كن ــون نظري ــناىس در آزم جرم ش

كــه افزايــش تقليــد جوانــان بــه والديــن و گــذران بيشــر اوقــات 

فراغــت فرزنــدان بــا خانــواده، گرايــش جوانــان بــه جــرم را 

كاهــش مى دهــد. مطالعــات ديگــرى كــه بــه موضــوع خانــواده 

ــد، تضادهــاى زناشــويى، گســيختگى  ــه ان و بزهــكارى پرداخت

و رسپرســتی هاى ضعيــف والديــن بــر فرزنــدان را بــر جــرم 

جوانــان مؤثــر دانســته انــد. در ایــن رابطــه، مقولــه ی معروفــی 

وجــود دارد کــه در جامعــه  قانــون، در خانــواده مهــر و محبــت 

حاكميــت می كنــد.

»ســاترلند« جــرم را در اثــر خطــاى خانواده ها دانســته اســت 

كــه قــادر بــه يــاد دادن ارزش هــا و هنجارهــا نبــوده انــد. بــه نظر 

ــادى و  ــراد ع ــده در اف ــاى ارضانش ــا و نيازه ــاترلند نگرانی ه س

مجــرم شــبيه بــه هــم اســت و تنهــا روش هــاى يادگرفتــه شــده 

واكنــش بــه ايــن نگراين هــا و محرك هــا در آنــان متفــاوت 

اســت و خانــواده بــه عنــوان محيــط يادگــريى اوليــه ی جوانــان 

بــر جــرم مؤثــر اســت.

گســيختگى خانوادگــى يــى از عوامــل مهــم در تولــد 

ــن  ــدان والدي ــه فرزن ــى ك ــرا هنگام ــت؛ زي ــه اس ــار مجرمان رفت

خــود را در اثــر طــالق از دســت مى دهنــد، همچنــن مراقبــت، 

ــت  ــز از دس ــان را ني ــاى آن ــرل و راهناميي ه ــتى و كن رسپرس

ــرى  ــد جامعه پذي ــى، فراين ــيختگى خانوادگ ــد داد. گس خواهن

فرزنــدان را بــا مشــكل مواجــه خواهــد کــرد؛ زيــرا خانواده هــاى 

تــك والــدى قــادر نيســتند، الگوهــاى مناســبى بــراى فرزنــدان 

باشــند. ىب ثبــاىت در خانــواده موجــب روابــط ضعيــف فرزنــدان 

بــا پــدر يــا مــادر خــود شــده و زمينــه را بــراى رفتــار مجرمانــه 

ــا يــى  در فرزنــدان آمــاده مى کنــد. جدايــى از پــدر و مــادر ي

از آنــان در بســيارى از تحقيقــات بــا جــرم مربــوط دانســته 

شــده اســت.

كــروز، دانش منــد جرم شــناىس، جوانــان مجــرم مراكــز 

ــد  ــاى فاق ــه از خانواده ه ــراليا ك ــيدىن اس ــهر س ــرورى ش بازپ

ــى  ــن ناتن ــادر و داراى والدي ــدر و م ــد پ ــادر، فاق ــد م ــدر، فاق پ

بودنــد را مــورد مطالعــه قــرار داد. يافته هــاى ايــن پژوهــش 

ــور  ــه ط ــه را ب ــار مجرمان ــه رفت ــاىن ک ــر جوان ــان داد، بيش نش

معنــا دار تكــرار كــرده بودنــد، فقــط بــا پــدر شــان می زيســتند، 

در مقايســه بــا آن هايــى كــه تنهــا بــا مــادر شــان زندگــى 

ــق  ــان متعل ــان جوان ــه مي ــار مجرمان ــد. مقايســه ی رفت مى كردن

بــه خانواده هــاى بســامان بــا جوانــان خانواده هــاى نابســامان 

ــه، در  ــار مجرمان ــه رفت ــتغال ب ــان اش ــدت زم ــه م ــان داد ك نش

ــد،  ــى مى كردن ــادر زندگ ــدر و م ــدون پ ــه ب ــاىن ك ــان جوان مي

ــه  ــد ك ــان می ده ــر نش ــش ديگ ــت. پژوه ــوده اس ــر ب طوالىن ت

فقــدان مــادر يــى از عوامــل مؤثــر در رفتــار مجرمانــه در ميــان 

ــت. ــران اس دخ

ــري  ــاى اخ ــتان در دهه ه ــده در افغانس ــام ش ــات انج تحقيق

بيان گــر رابطــه ى معنــادار بــن گســيختگى خانوادگــى و جــرم 

جوانــان اســت. پژوهــش انجــام شــده روى جوانــان مجــرم، 

نشــان مي دهــد كــه متــالىش شــدن خانواده هــا يــا فاقــد 

والديــن بــودن بــر بزهــكارى جوانــان مؤثــر اســت. در تحقيقــى 

بــا عنــوان نگــرىش بــر جــرم نوجوانــان پــرس ١٥_١٨ســاله  

ــت،  ــوده اس ــان ب ــت جوان ــالح و تربي ــون اص ــوس در كان محب

نشــان داد كــه ىب ثبــاىت و تزلــزل خانوادگــى، عامــل مهمــى در 

ــت. ــان اس ــرم جوان ــكاب ج ارت

مطالعــات ديگــر نشــان داد كــه اغلــب جوانان ١٨_٢٠ســاله 

محبــوس، متعلــق بــه خانواده هــاى پرمشــاجره بــوده انــد. 

ــدر  ــش پ ــت نق ــان دهنده ی اهمي ــات نش ــن مطالع ــه ی اي كلي

و مــادر در پــرورش عاطفــى و اجتامعــى جوانــان اســت و 

ــدر  ــدان پ ــر فق ــى در اث ــيدگى خانوادگ ــاىت و از هم پاش ىب ثب

يــا مــادر يــا هــر دو بــه علــت مــرگ، طــالق  و غــريه زمينه ســاز 

ــت. ــان اس ــكارى جوان بزه

شــكاف نســل بــن جوانــان و والديــن از عوامــل خانوادگــى 

ــل،  ــكاف نس ــور از ش ــت. منظ ــان اس ــكارى جوان ــر بزه ــر ب مؤث

فقــط فاصلــه ی ســنى و جســامىن فرزنــدان بــا والديــن نيســت، 

هنجارهــاى  و  ارزش هــا  در  جدايــى  دربرگرينــده ی  بلكــه 

ــان از  ــدن جوان ــه ش ــه بيگان ــه ب ــت ك ــن اس ــا والدي ــان ب جوان

ــان از ارزش هــا  ــه شــدن جوان ــن منتهــى مى شــود. بيگان والدي

ــامل  ــكاب اع ــه ارت ــان را ب ــن، آن ــى والدي ــاى فرهنگ و هنجاره

ــامل  ــن ش ــه اي ــزد ك ــر مى انگي ــون ب ــالف قان ــار و خ نابه هنج

زيــر مي شــود. علل هــاى 

ــال نامعــن و  ــع كام ــان در جوام ــگاه اجتامعــى جوان 1- پاي

نامطمــن اســت.

2- فقــدان منزلــت اجتامعــى روشــن و مناســب بــراى 

جوانــان، آنــان را از دنيــاى كار و مســؤوليت پذيرى دور كــرده 

اســت.

3- جدايــى جوانــان از والديــن موجــب توليــد خرده فرهنــگ 

جــواىن شــده اســت.

گســرش  همــراه  بــه  جــواىن  خرده فرهنــگ  توليــد   -4

ــان را  ــان جامعــه، آن لذت گرايــى و ىب مســؤوليتى در بــن جوان

بــه ســمت رفتــار بزهكارانــه ســوق مى دهــد.

بــا  فرزنــدان،  بــا  روابــط  در  والديــن  می شــود  توصيــه 

ــه  ــرورش يافت ــا پ ــق آن ه ــود از طري ــن خ ــه والدي ــيوه هايى ك ش

انــد، برخــورد نكننــد؛ بــراى مثــال بــراى والديــن توصيــه 

مى شــود كــه بايــد از حالــت اقتدارگونــه و ســخت گريى تغيــري 

يافتــه و بــه ســمت حاميــت از جوانــان تحــول يابنــد؛ ايــن روش 

تربيتــى مــورد قبــول جوانــان بــوده و جــزىئ از فرهنــگ جوانــان 

ــت.  ــارص اس ــاى مع دني

والديــن بايــد در طــول روز يــك مــدت زمــاىن را بــا فرزنــدان 

ــان پــرس از نظــام حاميتــى پــدر  ــا جوان شــان ســپرى کننــد، ت

در يافــن هويــت مردانــه محــروم نشــوند؛ همــن طــور جوانــان 

دخــر از نظــام حاميتــى مــادر.

هم چنــان پرداخــن بــه امــور تربيتــى فرزنــدان توســط 

ــن، شــامل اصــول اخالقــى مناســب و منســجمى اســت  والدي

كــه ويژگــى تنبيهــى نداشــته باشــد و در مقابــل، شــامل 

زندگــى  در  والديــن  آنــان، رشكــت  كار  بــر  دقيــق  نظــارت 

روزمــره ی جوانــان، كســب اطــالع از فعاليت هــاى فرزنــدان 

ــا  ــدان ب ــه فرزن ــى ب ــاى زندگ ــوزش مهارت ه ــول روز و آم در ط

شــيوه هاى مســأله ياىب و حــل مســأله، مى تــوان از گرايــش 

جوانــان بــه جــرم پيش گــريى كــرد.

و  ارزش هــا  كــه  كننــد  كوشــش  والديــن  ضمــن،  در 

ــان  ــدان ش ــراى فرزن ــت ب ــان طفولي ــى را از زم ــاى دين آموزه ه

بــه عنــوان مهم تريــن عامــل  آمــوزش دهنــد؛ چــون ديــن 

ــراد  ــن اف ــع رف ــود و مان ــوب می ش ــه محس ــده در جامع بازدارن

بــه طــرف ارتــكاب جــرم و كــج روى می شــود.

نقش خانواده در ارتكاب جرم فرزندان!
زندگی به رنگ زن

)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

قتل؛ پیامد سکوت زنان
 در برابر خشونت 

ماروین ریس، شاید از جالب ترین و 

جذاب ترین چهره هایی باشد که امسال 

دارد.  اشراک  ورلدفیلوز  برنامه ی  در 

دیدگاه  و  شخصیت  مختلف  جنبه های 

 29 با  برابر  اگست  بیستم  جمعه  را  او 

و  دیدگاه ها  ارائه ی  جریان  در  اسد 

کارنامه هایش درک کردم. او، از مادِر بریتانیایی اهل ولز و پدِر 

جاماییکایی در شهر بریستول انگلستان به دنیا آمده است. 

بریستول، از سال های 1500 میالدی یکی از مراکزی بوده 

است که تجارت برده را از افریقا تا امریکای التین و بعد هم 

امریکای شاملی اداره می کرد. بخش اعظم ثروت این شهر به 

تجارت برده و تجارت کوکایین اختصاص داشته است. حاال 

این شهر دیگر برده ای در خود ندارد و تالش می کند چهره ای 

از یک شهر مدرن و مدنی داشته باشد که همه ی انسان ها از 

هر قوم و تبار و فرهنگی بتوانند خود را عضو متساوی الحقوق 

آن حساب کنند و از هیچ گونه تبعیض و تعصبی رنج نرند. آیا 

در زیر پوست شهر بریستول این حقیقت را می توان پیدا کرد؟ 

ماروین ریس یکی از کسانی است که به کشف و برمالساخن 

این راز تالش دارد.

فوق العاده  جسور،  بسیار  باسواد،  خیلی  ماروین 

در  است.  طنزگوی  و  خوش زبان  نهایت  و  رصیح اللهجه، 

دیگر،  کسی  هر  سخنان  از  بیشر  شاید  او،  سخنان  جریان 

جدیت  و  شوخی  میان  باشند.  خندیده  ورلدفیلوز  همراهان 

او فاصله ی اندکی بود. به سادگی می توانست از یک سخن 

و  مضحک  نقطه ی  یک  به  متأثرکننده  و  دردناک  عمیقا 

از دست دادن فرصت ، دوباره به  خنده دار خیز بزند و بدون 

از هامن نقطه ای  را  جایگاه نخستین برگشت کند و حرفش 

بود. کرده  ختم  که  کند  رشوع 

مشت زنی  است  رفته  جوانی  از  است.  ورزش کار  یک  او، 

یاد بگیرد. پرسیدم: این بخشی از رضورتی بود که به عنوان 

یک سیاه پوست باید به آن می رسید؟ گفت: بلی. وقتی قدرت 

دفاعی فیزیکی نداشته باشی، زندگی در انگلستان هنوز هم 

یک ریسک است. به خصوص وقتی خواسته باشی به مکتب 

بروی و یا از محالتی عبور کنی که در آن، هر لحظه کسانی 

هستند که بر تو حمله خواهند کرد. زورگویی چهره ی اصلی 

انگلستان است. کوچه های 

او  است.  بخشیده  ماروین  به  عجیبی  جدیت  مشت زنی 

می کنی  حس  دارد.  تهاجمی  حالت  نیز  خود  سخنان  در 

پیدا می کند  در حریف  را  نقطه هایی  دارد  پا  مداوم  رقص  با 

با  کند.  نثارش  را  رضبات  مرگ بارترین  و  اولین  باید  که 

کلامت و اداهای خود می رقصد و یقین دارم که در برنامه ی 

از  یکی  اداره کننده ی  را  مدتی  که  بی بی سی  رادیو  هفتگی 

پرطرف دارترین مباحث بوده است، از این هر خود کامل بهره 

را برده است. او، اکنون تالش دارد تا تفاوت های اتنیکی را 

در انگلستان نشانه بگیرد و برای رفع آن ها، راه   حل پیدا کند. 

این تالش او گروه  کثیری از شهروندان انگلستان را در کنار 

او گرد آورده و ماروین امیدوار است که بتواند گره هایی را در 

باز کند. امر  این 

سپری  موفقیت  با  زندگی اش  که  کرد  اعراف  ماروین 

نشده است؛ اما او چالش هایی را در زندگی مواجه شده که 

همیشه با مقابله با آن ها تالش کرده است رسشت و ماهیت 

زندگی  بزرگ ترین چالش  او گفت:  بازشناسی کند.  را  آن ها 

من این بود که چگونه می توانم، خون مادِر انگلیسی و پدِر 

او گفت: مادرم به من  جاماییکایی را در خود توازن بخشم. 

مادری  بود. خانواده ی  بخشیده  و حیات خود جان  از خون 

من هیچ کدام در حق من کوتاهی نکرده بودند. آن ها بخش 

و در  بودم  آن ها  از  بودند. من  و وجود من  از هستی  بزرگی 

بیرون  وقتی  هم،  این  با  می یافتم.  را  خودم  معنای  آن ها 

نگاه  من  به  سیاه   یک  چهره ی  با  همیشه  می آمدم،  خانه  از 

می شد. پدرم در من منای ظاهری بیشری داشت. من در 

نگاه اول، سیاه دیده می شدم نه این که خونی از یک سفید 

نیز در من باشد. همیشه از خود می پرسیدم – یا همیشه از 

گالویز  بازار  در  سفیدی  و  سیاه  اگر  که   – می پرسیدند  من 

شوند، تو از کدام یک طرفداری می کنی؟ و من در می ماندم 

من  مشت  بودم.  بلد  را  مشت زنی  من  بدهم.  جواب  چه  که 

باید به صورت مادرم می خورد یا پدرم را از پا در می آورد؟ این 

مرور می کردم. در ذهنم  باید همیشه  را  سوال 

رشوع  ساده  سؤال  دو  با  زندگی  می گوید:  ریس  ماروین 

نشده و با دو پاسخ کوتاه پایان منی یابد. مشت زدن من به 

این  نیست.  پایان همه چیز  یا یک سفید،  صورت یک سیاه 

از  هم  براون  گوردن  و  بلیر  تونی  دارد.  دوام  همیشه  قصه 

سیاست مدارانی بودند که برای پاسخ به این سؤال بحث های 

بودن  بریتانیایی  نگرفتند.  جوابی  اما  برانگیختند؛  را  زیادی 

منی تواند.  گفته  پاسخ  کسی  هیچ  را  سوال  این  چه؟  یعنی 

می گویند:  شدند،  خسته  وقتی  که  هستند  زیادی  کسان 

نو رشوع کنیم.  از  بیایید  فراموش کنیم.  را  بیایید همه چیز 

گذشته  به  بیایید  کنیم.  رشوع  استیم  که  آن جایی  از  بیایید 

برگشت نکنیم که همه چیز خراب تر می شود؛ اما من با خود 

می اندیشم که آیا می توانم از این توصیه، راهی برای زندگی 

و دریافت پاسخ به سؤال های بزرگ زندگی خود پیدا کنم؟

ماروین معتقد است که امکان ندارد با خیز زدن از تاریخ، 

عمیقی  دریای  به  مرا  او  سخن  این  کنیم.  تعریف  را  انسان 

او  کرد.  رهنامیی  داشت  جریان  او  مواج  ظاهر  پشت  در  که 

گفت: انسان ساخته ی تاریخ خود است. من به پدرانی تعلق 

دارم که برده بوده اند و در بردگی فروخته شده اند. او گفت: 

ثروت بریستول، اکنون در دست من نیست، در دست کسانی 

است که شانس و افتخار شان برده داری و تجارت برده بوده 

است. این برده من بوده ام، پدران من بوده اند. ماروین ادامه 

به  افریقا  از  برده  میلیون  چهار  و  بیست  می شود  گفته  داد: 

یافته  انتقال  شاملی  و  جنوبی  امریکای  و  کارائیب  صحرای 

اند. ثروت بریستول، حاصل رنج و خون و نفس زدن های این 

بیست و چهار میلیون برده است. اکنون این ثروت در اختیار 

من نیست، در اختیار فرزندان کسانی است که ثروت خود را 

او گفت:  اند.  میراث گذاشته  به  برده  تجارت  و  برده داری  از 

چگونه می توانیم از این تاریخ خیز بزنیم و به دنیایی بیاییم 

که می گویند همچون بهشت است و هیچ عیب و نقصی در 

نیست؟ آن 

ماروین از خاطراتی یاد کرد که به عنوان یک سیاه پوست 

او  از  است.  بوده  شاهد  بریستول  رسک های  و  کوچه ها  در 

موقعی  در  و  مشت زنی  مترین  موقع  در  راستی  به  پرسیدم: 

که روی رینگ رفته و با حریف مقابله می کرد، چه حسی او را 

به تحرک می آورده است؟ گفت: این که من یک سیاهم و هر 

لحظه امکان دارد مشتی به صورتم بخورد و مرا خون آلود به 

زمین بیندازد. ماروین اعراف کرد که مشت زنی اعتامد او را 

به او باز می گردانده و به او اطمینان می داده است که کسی 

توان نخواهد داشت به او آسیب برساند.

از  هم  هنوز  انگلیسی  جامعه ی  که  است  معتقد  ماروین 

او گفت:  اتنیکی شدیدا چندپارچه و شقه شقه است.  لحاظ 

امکان  این  اما  دیگران می خواهند همه چیز پوشیده مباند؛ 

ندارد. فاصله ی دارا و نادار هر روز بیشر می شود. آنانی که 

اقتصادی  بحران  وقتی  اما  از هیچ چیزی منی ترسند؛  دارند 

وارد بازار می شود، من و امثال من باید از وحشت از خواب 

بپریم. او گفت: درد را می شود تسکین داد؛ اما برای کسی 

که درد کشیده است، منی توان گفت که درد را حس نکند. 

انگلستان جرأت  او گفت: حاال کسی در  این مسخره است. 

منی کند سیاه پوستی را در مأل عام تهدید کند، کسی جرأت 

منی کند در پارملان یا در مجلس اعیان بایستد و بگوید که 

این یا آن واحد اتنیکی را قبول ندارد؛ اما نبودن این نکته به 

معنای این نیست که در انگلستان تساوی نژادی وجود دارد 

و عدالت اجتامعی حاکم است.

ماروین ریس از انگلستان 
)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامر 2010( 119 روز )8(
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کــه  کــرد  اعــالم  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون 

ــاز،  ــی دولت س ــته ی انتخابات ــر دس ــی، ره ــدارشف غن محم

توانســته اســت تــا 50.64 درصــد آرا را از آن خــود کنــد.

مســتقل  کمیســیون  رییــس  نورســتانی،  حواعلــم 

نشســت  یــک  در  جــدی(،   1( یک شــنبه  روز  انتخابــات، 

خــری، نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را 

اعــالم کــرد.

آوردن  دســت  بــه  بــا  غنــی  »محمــدارشف  گفــت:  او 

ــه  ــرده و ب ــود ک ــد آرا را از آن خ 923868 رأی، 50.64 درص

همیــن ترتیــب، عبداللــه عبداللــه بــا 720099 رأی 39.52 

 3.85 رأی   70243 بــا  حکمت یــار  گلب الدیــن  درصــد، 

درصــد، رحمت اللــه نبیــل بــا 33921 رأی 1.86درصــد، 

فرامــرز متنــا بــا 18066 رأی 0.99 درصــد، ســیدنورالله 

جلیلــی بــا 15526 رأی 0.85 درصــد، لطیــف پــدرام بــا 

ــا 11374  ــظ ب ــه حفی ــد، عنایت الل 12608 رأی 0.19 درص

بــا 6504 رأی 0.36  تورســن  رأی 0.62 درصــد، حکیــم 

درصــد، احمدولــی مســعود بــا 3942 رأی 0.22 درصــد، 

ــالم  ــد، غ ــا 3324 رأی 0.18 درص ــی ب ــهاب حکیم محمدش

ــامن  ــد و نورالرح ــا 1606 رأی 0.09 درص ــی ب ــاروق نجراب ف

ــد آرا را، از  ــت آوردن 865 رأی 0.05 درص ــه دس ــا ب ــوال ب لی

ــد.« ــرده ان ــود ک آن خ

بانــو نورســتانی، گفــت بــر اســاس آخریــن آمــاری کــه 

آرا  تفتیــش  و  بازشــامری  رونــد  شــدن  تکمیــل  از  پــس 

انتخابــات  نفــر در  آمــده اســت، 1824401   بــه دســت 

ریاســت جمهوری ششــم میــزان رشکــت کــرده بودنــد کــه 31 

می دهــد. تشــکیل  زنــان  را،  رأی دهنــدگان  درصــد 

ــه  ــرد ک ــد ک ــات، تأکی ــتقل انتخاب ــیون مس ــس کمیس ریی

نامــزدان معــرض، می تواننــد کــه تــا ســه روز آینــده، اعــراض 

و شــکایت خــود را در کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های 

انتخاباتــی، بــه ثبــت برســانند.

بــا ایــن حــال، ســفیر امریــکا در کابــل، از کمیســیون 

مســتقل انتخابــات، بابــت اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات 

ــس،  ــان ب ــت. ج ــرده اس ــپاس گزاری ک ــت جمهوری، س ریاس

ــر خــود نوشــته اســت، نتیجــه ای کــه اعــالم  در برگــه ی توی

ــا اعــالم  ــادی ت ــوز هــم گام هــای زی ــود و هن ــی ب شــد، ابتدای

ــده اســت. ــی باقــی مان نتیجــه ی نهای

ــد  ــل متح ــازمان مل ــی س ــر منایندگ ــم، دف ــویی ه از س

نتیجــه ی  اعــالم  از  اســتقبال  ضمــن  افغانســتان،  در 

ــه  ــد کــرده اســت کــه کمیســیون رســیدگی ب ــی، تأکی ابتدای

شــکایت های انتخاباتــی، وظیفــه دارد تــا هــر شــکایتی را کــه 

دریافــت می کنــد، به طــور شــفاف و دقیــق بررســی کنــد.

ــات و  ــی ثب ــته ی انتخابات ــه دس ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــز از  ــى ني ــزار رأى تقلب ــد، ٣٠٠ ه ــد می کن ــی، تأکی همگرای

دور خــارج نشــده و نتیجــه ی ابتدایــی قابــل پذيــرش نيســت.

رییــس کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، 

تأکیــد می کنــد کــه نتیجــه ی اعالم شــده از ســوی کمیســیون 

در  دخیــل  و طرف هــای  اســت  ابتدایــی  انتخابــات،  مســتقل 

انتخابــات، بایــد از پیــش داوری، خــودداری کننــد.

زهــره بیــان شــینواری، پــس از چاشــت روز یک شــنبه )1 جــدی( 

در یــک نشســت خــری گفــت کــه نامــزدان ریاســت جمهوری، 

را  خــود  اعــراض  و  شــکایت  کــه  دارنــد  فرصــت  روز  ســه  تــا 

به گونــه ی مســتند، در دفرهــای والیتــی کمیســیون رســیدگی بــه 

شــکایت های انتخاباتــی، ثبــت کننــد.

او افــزود: »رونــد ثبــت شــکایات از روز دوشــنبه آغــاز می شــود. 

دفاتــر والیتــی، بــه متــام شــکایت های ثبــت شــده در جریــان 15 

روز بعــد از ختــم رونــد ثبــت شــکایات، رســیدگی می کننــد؛ امــا در 

صــورت عــدم قناعــت، طرف هــا می تواننــد بــه کمیســیون مرکــزی 

شــکایات مراجعــه کــرده و تــا ســه روز، اســتیناف طلب شــوند؛ 

ســپس کمیســیون مرکــزی، قضایــای اســتینافی را در 15 روز 

ــد.« ــرار می ده ــی ق ــورد بررس کاری م

ــی  ــو شــینواری، ادامــه داد، تنهــا شــکایت ها و اعراض های بان

ــورد  ــد، م ــده باش ــت ش ــی ثب ــده ی قانون ــن ش ــان تعیی ــه در زم ک

ــرد.  ــرار می گی ــیدگی ق رس

ــکایت های  ــه ش ــیدگی ب ــیون رس ــه کمیس ــان داد ک او اطمین

ــه انجــام  ــه ی مســتقالنه و بی طرفان انتخاباتــی، کار خــود را به گون

خواهــد داد. او، از طرف هــای دخیــل در انتخابــات نیــز خواســت 

تــا در جریــان پروســه ی رســیدگی بــه شــکایت ها، در رونــد کاری 

ایــن کمیســیون دخالــت نکننــد.

ــای  ــات و رؤس ــتقل انتخاب ــیون مس ــینواری، از کمیس ــو ش بان

والیتــی ایــن کمیســیون نیــز خواســت کــه متــام فیصله هــای 

ــت  ــا رسع ــی را ب ــکایت های انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

ــد. ــق کنن ــت الزم تطبی ــل و دق عم

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

پیــش از چاشــت روز یک شــنبه )1 جــدی( نتیجــه ی ابتدایــی 

ایــن  اســاس  بــر  کــرد.  اعــالم  را  ریاســت جمهوری  انتخابــات 

ــد  ــت آوردن 50.64 درص ــه دس ــا ب ــی ب ــدارشف غن ــه، محم نتیج

ــد آرا در  ــب 39.52 درص ــا کس ــه ب ــه عبدالل ــدر و عبدالل آرا در ص

ــد. ــرار دارن ــگاه دوم ق جای

از ســویی هــم، دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، تأکیــد 

کــرده اســت کــه نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، 

مروعیــت نــدارد و بــرای ایــن دســته، قابــل قبــول نیســت.

در ســال  کــه  مالیــه، می گویــد  وزارت  رسپرســت 

میلیــارد   208 از  بیــش  خورشــیدی،   1398 مالــی 

افغانــی درآمــد ملــی جمــع آوری شــده اســت.

محمدهامیــون قیومــی، رسپرســت وزارت مالیــه، روز 

یک شــنبه )1جــدی( در یــک نشســت خــری گفــت 

کــه بــا تصفیــه ی کامــل حســاب ها، بــه زودی ایــن 

مقــدار پــول، بــه 209 میلیــارد افغانــی خواهــد رســید.

او افــزود کــه درآمــد جمــع آوری شــده در مقایســه بــا 

ــش را  ــی افزای ــارد افغان ــده، 22 میلی ــن ش ــدف تعیی ه

ــع آوری  ــه جم ــت ک ــی گف ــای قیوم ــد. آق ــان می ده نش

 ،1398 مالــی  ســال  درآمــد  افغانــی  میلیــارد   208

ســال   18 در  درآمــد  جمــع آوری  میــزان  باالتریــن 

ــت. ــوده اس ــته ب گذش

»حکومــت  کــرد:  عــالوه  مالیــه،  وزارت  رسپرســت 

درصــد   95.4 حــدود   ،1398 ســال  در  افغانســتان 

بودجــه ی توســعه ای خــود را مــرف کــرده کــه نســبت 

بــه ســال گذشــته، 12 میلیــارد افغانــی بیشــر مــرف 

ــت.« ــده اس ش

او گفــت کــه رشــد اقتصــادی افغانســتان از 1.3 

ــال 1398  ــد در س ــه 3 درص ــال 1394 ب ــد در س درص

ــه  ــده، ب ــال آین ــا س ــامل دارد ت ــه احت ــت ک ــیده اس رس

3.4 درصــد برســد.

ــار در  ــتین ب ــرای نخس ــه ب ــت ک ــی، گف ــای قیوم آق

جریــان 18 ســال گذشــته، برنامــه ی اصالحــات مالــی و 

اقتصــادی وزارت مالیــه بــا صنــدوق وجهــی بین املللــی 

پــول، مؤفقانــه تکمیــل شــده اســت. 

ــپری  ــس از س ــتان پ ــت افغانس ــه حکوم ــزود ک او اف

ــغ 44.4  ــی اصالحــات، مبل کــردن شــش دوره ی ارزیاب

میلیــون دالــر امریکایــی را از صنــدوق بین املللــی پــول 

بــه دســت آورده اســت.

و  معــاون  نوشــیر،  واحداللــه  هــم،  ســویی  از 

ــن نشســت گفــت کــه  ــک مرکــزی، در ای رسپرســت بان

ســطح انفالســیون در افغانســتان در جریــان ســه ســال 

گذشــته، از 7.37 درصــد بــه 1.12 درصــد کاهــش 

یافتــه اســت. او افــزود کــه ذخایــر ارزی کشــور از 7.7 

میلیــارد دالــر بــه 8.5 میلیــارد دالــر افزایــش یافتــه 

ــت. اس

آقــای نوشــیر، تأکیــد کــرد کــه ارزش واحــد پــول 

افغانــی در جریــان چنــد ســال گذشــته، نســبت بــه 

کشــورهای همســایه و منطقــه، بــا ثبات تــر بــوده اســت.

ــد کــه  ــد می کن ــی، تأکی ــات و همگرای ــی ثب دســته ی انتخابات

نتیجــه ی اعالم شــده از ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

برخاســته از آرای تقلبــی اســت و هرگــز قابــل قبــول نخواهــد بــود.

ــر  ــا ن ــی، روز یک شــنبه )1 جــدی( ب ــن دســته ی انتخابات ای

اعالمیــه ای، گفــت کــه نتیجــه ی اســتوار بــر تقلــب را بــدون 

رســیدگی بــه خواســت ها و تقاضاهــای قانونــی، هرگــز قبــول 

. منی کنــد

در اعالمیــه ی ایــن دســته ی انتخاباتــی آمــده اســت: »بــه 

خــود  تعهــد  بــر  کــه  می دهیــم  اطمینــان  افغانســتان  مــردم 

ــیون،  ــوی کمیس ــده از س ــالم ش ــی اع ــه ی تقلب ــتواریم و نتیج اس

بــدون تصفیــه ی آرای پــاک از ناپــاک مروعیــت نــدارد.«

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، ابــراز امیــدواری کــرده 

اســت کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایت های انتخاباتــی، بــه 

شــکایت ها و خواســت های قانونــی ایــن ســتاد و ســایر تیم هــای 

ــات  ــح انتخاب ــا و لوای ــون، طرزالعمل ه ــاس قان ــه اس ــی ب انتخابات

رســیدگی کنــد.

کمیســیون مســتقل انتخابــات، پیــش از چاشــت روز یک شــنبه 

)1 جــدی(، نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را 

اعــالم کــرد.

ــت  ــه دس ــا ب ــی، ب ــدارشف غن ــه، محم ــن نتیج ــاس ای ــر اس ب

آوردن 50.64 درصــد آرا در صــدر و عبداللــه عبداللــه بــا کســب 

39.52 درصــد آرا در جایــگاه دوم قــرار دارنــد. بــه همیــن ترتیــب، 

ــگاه  ــت آوردن 3.85 در جای ــه دس ــا ب ــار، ب ــن حکمت ی گلب الدی

در  آرا،  صــد  در   1.86 گرفــن  بــا  نبیــل  رحمت اللــه  و  ســوم 

ــد. ــرار دارن ــارم ق ــگاه چه جای

عدالــت  و  امنیــت  انتخاباتــی  دســته ی  حــال،  ایــن  بــا 

بــه رهــری رحمت اللــه نبیــل نیــز اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی 

انتخابــات ریاســت جمهوری را، کودتــا علیــه دموکراســی خوانــده 

اســت.

ــه اســت  ــه ای، گفت ــر اعالمی ــا ن ــی، ب ــن دســته ی انتخابات ای

کمیســیون مســتقل انتخابــات، بــدون توجــه بــه اصــل بی طرفــی 

و  آمــار  جانب دارانــه  به گونــه ی  حقوقــی،  چارچوب هــای  و 

ارقامــی را منتــر کــرده و بــا ایــن کار، آخریــن میــخ را بــر پیکــر 

نیم جــان دموکراســی کوبیــده اســت.

ــر  ــت: »اگ ــه اس ــت، گفت ــت و عدال ــی امنی ــته ی انتخابات دس

دســته های  برحــق  خواســت  بــه  نیــز  شــکایات  کمیســیون 

انتخاباتــی معــرض توجــه نکنــد، بحــران بــس عظیــم چندالیــه ی 

ناشــی از حکومــت برآمــده از بطــن  تقلــب، جوهــر و هســتی 

نظــام را اضمحــالل و متالشــی خواهــد کــرد و قیمــت آن را مــردم 

افغانســتان خواهنــد پرداخــت.«

ــای  ــی طرف ه ــاز، از متام ــی دولت س ــته ی انتخابات ــا، دس ام

ــوی  ــده از س ــالم ش ــه ی اع ــا نتیج ــت ت ــته اس ــی، خواس انتخابات

ــد. ــات را بپذیرن ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

محمدعمــر داوودزی، رییــس ســتاد انتخاباتــی دولت ســاز، 

گفتــه اســت: »همــه طرف هــاى انتخابــاىت، بايــد نتيجــه ی اعــالم 

شــده توســط كميســيون مســتقل انتخابــات را قبــول کــرده و در 

صورتــی كــه شــكايتى دارنــد، بــا اســتفاده از حــق خــود بــا مراجــع 

مربوطــه در ميــان بگذارنــد.«

در همیــن حــال، بنیــاد انتخابــات شــفاف افغانســتان )تیفــا(، 

از کمیســیون  ابتدایــی،  نتیجــه ی  اعــالم  از  اســتقبال  ضمــن 

دخیــل  طرف هــای  کــه  اســت  خواســته  انتخابــات  مســتقل 

در رونــد انتخابــات را پیرامــون مســائل جنجالــی انتخابــات و 

تصامیمــی کــه در مــورد آرای مــورد منازعــه گرفتــه  انــد، آگاهــی 

ــد. ــت ده و قناع

محمــدارشف غنــی، نامــزد ریاســت جمهوری، اعــالم نتیجــه ی 

ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری را بــه مــردم افغانســتان 

مبــارک گفــت و تأکیــد کــرد کــه اکنــون مــردم  از تفرقــه و تقســیم 

بــه ســوی وحــدت ملــی مــی رود.

میــان  در  جــدی(  یک شــنبه)1  روز  شــام  غنــی،  ارشف 

ــزرگ  هــواداران خــود گفــت، دولتی کــه شایســته ی ایــن ملــت ب

ــاوی  ــت مس ــم، خدم ــن تی ــدف ای ــت و ه ــاز اس ــد، دولت س باش

ــراد  ــه ی اف ــت. او افزود:»هم ــور اس ــن کش ــان در ای ــر افغ ــه ه ب

ــا  ــن م ــزرگ و دام ــا ب ــوش م ــتند، آغ ــاوی اس ــور مس ــن کش در ای

ــت.« ــیع اس وس

 ایــن نامــزد ریاســت جمهوری، اعــالم نتیجــه ی ابتدایــی را 

محصــول تالش هــای نیروهــای امنیتــی دانســت و گفــت کــه 

نیروهــای امنیتــی پاســبانان نظــام جمهوریــت انــد.

آقــای غنــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه تکــت  انتخاباتــی 

انتخاباتــی  کمیســیون های  فیصله هــای  متــام  بــه  دولت ســاز 

احــرام دارد گفــت: »تیــم انتخاباتــی دولت ســاز در مــدت نزدیــک 

بــه ســه مــاه، بــه اســتقاللیت نهادهــای انتخاباتــی ارج گذاشــته، 

متامــی روندهــای قانونــی را رعایــت کــرد و در ایــن راســتا، متــام 

ــرای  ــف از مج ــوارد مختل ــود را در م ــکایت های خ ــات و ش مالحظ

الزم و قانونــی آن بــا کمیســیون شــکایت های انتخاباتــی ثبــت 

کــرده اســت.«

کمیســیون  اجــرأت  از  دولت ســاز  تیــم  او،  گفتــه ی  بــه 

ــارت  ــی نظ ــلکی و قانون ــورت مس ــه ص ــی ب ــکایت های انتخابات ش

خواهــد کــرد.

محمــد ارشف غنــی بــا قدردانــی از فعالیت هــای اعضــای 

تیــم خــود، تأکیــد کــرد، آن هــا نشــان دادنــد کــه تعهــد بــه 

ــاع  ــی دف ــع مل ــا و مناف ــد و از برنامه ه ــور دارن ــای کش ــع علی مناف

شــخصی. جهت هــای  نــه  می کننــد، 

ــی  ــم انتخابات ــه حیــث رییس جمهــور و رییــس تی ــزود: »ب او اف

کــه  اســت  ایــن  او  و  دارم  افتخــار  چیــز  رسیــک  دولت ســاز، 

انتخابــات را اجــرا کردیــم، قانــون اساســی را تطبیــق کردیــم. 

آن هایی کــه طرح هــای دیگــری داشــتند و از حکومــت مؤقــت 

صحبــت می کردنــد، فکــر دوبــاره کننــد. جمهوریــت تأمیــن شــد، 

جمهوریــت پایــدار و دوام دار شــد.«

آقــای غنــی خاطــر نشــان کــرد کــه رســالت تیــم انتخاباتــی او، 

ختــم تفرقــه اســت کــه در چهــل ســال گذشــته بحران آفریــن بــوده 

و بــه همیــن خاطــر، بــه صــورت اساســی در جهــت ختــم بحــران 

تــالش ورزیــده و یــک نظــام بــا ثبــات را احیــا خواهــد کــرد.

در  ملــی  حاکمیــت  متثیــل  خصــوص  در  هم چنــان  او 

و  دارد  تعلــق  مــردم  بــه  ملــی  گفت:»حاکمیــت  انتخابــات، 

انتخابــات آزاد و شــفاف تنهــا وســیله حاکمیــت ملــی اســت و 

در ایــن بخــش، بایــد واضــح باشــد کــه قــوای امنیتــی و دفاعــی 

ــروع را  ــوه م ــتعامل ق ــه اس ــت ک ــی اس ــه قوای ــتان یگان افغانس

بــه دســت خــود داشــته باشــد و از انــواع ســو اســتفاده بــه قــوت 

جلوگیــری خواهــد شــد امــا اســتعامل قــوه از ســوی تیــم دولــت 

ســاز همیشــه در چارچــوب قانــون رخ مــی دهــد. تحکیــم قانــون و 

ــت.« ــا اس ــی م ــدف زندگ ــا و ه ــعار م ــون ش ــت قان حاکمی

ایــن نامــزد ریاســت جمهــوری از حامیت هــای جامعــه جهانــی 

مبنــی از پروســه ی انتخابــات افغانســتان قدردانــی کــرد و گفــت که 

ایــن کشــور در خــط مقــدم مبــارزه بــا دهشــت افگنی، موادمخــدر 

ــه ی  ــا جامع ــتان ب ــکاری افغانس ــرار دارد و هم ــرات ق ــواع خط و ان

جهانــی از دیــدگاه منافــع مشــرک تأمیــن شــده اســت؛ امــا کســی 

غیرنظامــی  افغان هــای  کــه  را  قربانی هایــی  نکنــد،  فرامــوش 

متقبــل شــده، ســبب حفــظ امنیــت جهــان شــده اســت.

ــه ســه از برگــزاری  ایــن درحالــی اســت کــه پــس از نزدیــک ب

انتخابــات ریاســت جمهــوری، رسانجــام کمیســیون انتخابــات روز 

گذشــته نتیجــه ی ابتدایــی را اعــالم کــرد کــه بــر بنیــاد آن محمــد 

ارشف غنــی، برنــده ی نتیجــه ی ابتدایــی انتخابــات اعــالم شــد.

رسپرســت وزارت اطالعــات و فرهنــگ، می گویــد کــه 

بــرای حفاظــت و ترمیــم آبــدات تاریخــی، 160 میلیــون 

ــت. ــه اس ــر گرفت ــاری در نظ ــال ج ــان س ــی در جری افغان

یــک  در  جــدی(،   1( یک شــنبه  روز  صافــی،  حســینه 

ــرای  ــول، در گام نخســت ب ــن پ نشســت خــری گفــت، از ای

پروژه هایــی کــه دارای اولویــت باشــد، اســتفاده خواهــد شــد.

او افــزود کــه پنــچ هــزار آبــده ی تاریخــی از ســوی وزارت 

اطالعــات و فرهنــگ، رسوی شــده کــه از آن میــان، 1777 

آبــده فهرســت شــده اســت.

بانــو صافــی، ادامــه داد کــه تــا کنــون 811 آبــده ی 

ــر  ــده ی دیگ ــده و 296 آب ــذاری ش ــت و لوحه گ ــی، ثب تاریخ

ــت. ــده اس ــم ش ــی ترمی ــای اساس ــا معیاره ب

ــازی  ــرای بازس ــگ، ب ــات و فرهن ــت: »وزارت اطالع او گف

ــرار  ــب ق ــدات تاریخــی در ســاحاتی کــه در معــرض تخری آب

دارد، برنامه  هــای مشــخصی را بــا حامیــت حکومــت روی 

ــرد.« ــد ک ــالم خواه ــه زودی اع ــه ب ــت دارد ک دس

از ســویی هــم، محمدرســول بــاوری، معــاون فرهنــگ 

و هــر وزرات اطالعــت و فرهنــگ، می گویــد کــه از ســال 

2001 تــا کنــون 290 آبــده ی تاریخــی ترمیــم شــده و از آن 

میــان 138 آبــده ی آن از بودجــه ی انکشــافی وزارت و متباقی 

ــت. ــده اس ــم ش ــی ترمی ــی و خارج ــای داخل آن از کمک ه

ــد از  ــر از 70 درص ــه بیش ــرد ک ــد ک ــاوری تأکی ــای ب آق

آبــدات تاریخــی در جریــان همیــن پنــج ســال اخیــر ترمیــم 

شــده اســت.

وزارت اطالعــات و فرهنــگ، در حالــی 160 میلیــون 

افغانــی را بــرای ترمیــم آبــدات تاریخــی در نظــر گرفتــه اســت 

کــه بخــش عمــده ی آبــدات تاریخــی افغانســتان، در معــرض 

نابــودی قــرار دارد.

ارشف غنی برنده ی نتیجه ی ابتدایی
 انتخابات شد

کمیسیون شکایات: نتیجه ی اعالم شده ابتدایی 
است، پیش داوری نکنید

وزارت مالیه: درآمد ملی به بیش از ۲۰۸ میلیارد 
افغانی رسیده است

ثبات و همگرایی:
 نتیجه ی ابتدایی انتخابات مرشوعیت ندارد

ارشف غنی: 
به تفرقه و بی ثباتی پایان می دهم

رسپرست وزارت اطالعات و فرهنگ:
 16۰ میلیون افغانی برای ترمیم آبدات تاریخی 

در نظر گرفته شده است

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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w w w . s u b h e k a b u l . c o m 8ما می نویسیم، شام قضاوت کنید

در یک مرکز بازتوانی بسیار بزرگ در حومه ی کابل، ده ها معتاد 

از یک بَس پولیس بیرون شده و به سوی مرکز  با نگاه های گیج 

و  شده  دستگیر  پایتخت  خیابان های  در  آن  ها  بودند.  حرکت  در 

به اجبار به یک برنامه ی سم زدایی معرفی شدند تا جلو استفاده 

شود.  گرفته  است،  اعتیادآور  بسیار  که  »مت آمفتامین«  تولید  و 

پیش  سال  چند  تا  که  »شیشه«  یا  مت آمفتامین  ناگهانی  ظهور 

را  افغان  مقامات  افغانستان منی دانست،  در  را هم  نامش  کسی 

در کشوری غافل گیر کرده که پیش از آن هم با بحران اعتیاد به 

بود. به گریبان  و هرویین، دست  تریاک 

این مرکز  به  نفری که  تقریبا چهل  از  یکی  سلیامن 25ساله، 

کرده  نابود  را  زندگی ام  »اعتیاد،  می گوید:  شده،  آورده  درمانی 

است.« تأثیر فیزیکی این مواد که به شیشه معروف است، آشکار 

است: چشامن غرق و گونه های الغر سلیامن، تصویری از اعتیاد 

معمول  غربی  کشورهای  در  که  کرده  ترسیم  را  مت آمفتامین  به 

زندگی  ایران  در  پیش  سال  چند  که  زمانی  می گوید  او  است. 

می کرده، معتاد شده است. او افزود: »هر کاری می کردم تا مواد به 

دزدی.« تا  گرفته  کارگری  از  بیاورم،  دست 

مرکز  بزرگ ترین  ابن  سینا،  در  که  بیامرانی  دیگر  و  سلیامن 

را  روز  به رس می برند، مجبورند 45  افغانستان،  اعتیاد در  درمان 

در آن مرکز سپری کنند. ابن سینا در منطقه ای که در گذشته ها 

یک پای گاه نظامی بود، بنا شده و نزدیک به 900 نفر در آن به 

کوچک تری  مراکز  دیگر،  جاهای  در  هم  زنان  برای  می برند.  رس 

وجود دارد. عبدالجبار جلیلی، رسطبیب و رییس ابن سینا گفت 

که این مرکز تا سال 2017، متشکل از معتادان مواد افیونی بود. 

جلیلی با اشاره به گروهی از معتادانی که در گرمای آفتاب حویلی 

فرانسه گفت:  به خرگزاری  قدم می زدند،  آهسته  بزرگ  مرکز  آن 

معتادان  را  مرکز  این  بیامران  از  درصد  هفتاد  به  نزدیک  »اکنون 

مت آمفتامین تشکیل می دهند.« آمارها ناخوشایندند؛ زیرا عده ای 

از بیامران هم به مواد افیونی و هم به شیشه معتادند. مسؤوالن 

بهداشت افغانستان می گویند که وضعیت بیش از هشتاد درصد 

این بیامران، پس از تداوی بدتر خواهد شد.

نقیب الله، یکی دیگر از معتادان، پس از این که خواهرش در 

به  از هم روستاییانش  یکی  و  یک مبب گذاری طالبان کشته شد 

رشوع  کند،  کم  را  اندوهش  تا  داد  »غیراعتیادآور«  داروی  یک  او 

34ساله  نقیب الله  کرد.  مصنوعی  انگیزنده ی  این  از  استفاده  به 

اما کم کم اوضاع وخیم شد،  اوایل....خوشم می آمد؛  گفت: »در 

دیوانه و خشن می شدم و به اعضای خانواده ام حمله می کردم.«

آیا شیشه از تریاک سبقت گرفته است؟

اطالعات سال 2015 که آخرین بررسی های همه جانبه ی ملی 

در آن انجام شد، نشان داد که افغانستان نزدیک به سه میلیون 

کشور،  این  میلیونی   37 تخمینِی  جمعیت  برای  که  دارد  معتاد 

بسیار زیاد است. کارشناسان می گویند که این رقم تنها افزایش 

از  بهداشت می گویند  مقام های  و  است  نداشته  و کاهشی  یافته 

می دهند.  تشکیل  معتادان شیشه  را  آن  درصد  میان، چهل  این 

تا چند سال پیش، عمال وجود  این مواد  این در حالی است که 

هلمند  والیت  در   2008 سال  در  شیشه  بار،  اولین  نداشت. 

مصادره شد که به گفته ی مقام های مبارزه با مواد مخدر، تنها چند 

گرام بود. کبیر ابراهیم خیل، یک افرس ارشد مبارزه با مواد مخدر 

کیلو   935 به  نزدیک   ،2019 سال  اول  ماه  ده  در  که  می گوید 

شیشه مصادره شده است. او به خرگزاری فرانسه گفت: »این آمار 

رو به افزایش است. اگر شیشه به زودی جای تریاک در افغانستان 

را بگیرد، تعجبی ندارد.« این موضوع در کشوری که نزدیک به نود 

درصد تریاک جهان را تولید می کند، مسأله ی قابل توجهی است 

به  نیز  افغانستان  شیشه ی  آیا  که  برمی انگیزاند  را  پرسش  این  و 

رسید؟ قاچاق خواهد  بین املللی  مسیرهای 

اطالعاتی از میزان صادرات این روزهای آن در دست نیست. 

علیه جرائم  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  موحد، سخنگوی  خالد 

مسکرات و مواد مخدر افغانستان می گوید که در دو سال گذشته، 

چندین محموله که به سمت ایران، هندوستان و عربستان سعودی 

در حرکت بوده، مصادره شده است.

پیش از 2015، تولیدات شیشه در افغانستان کم بود و گفته 

می شود؛  افغانستان  وارد  ایران  از  بیشر  مواد  این  که  می شد 

جایی که »سودوافدرین« که در داروهای رسماخوردگی هم وجود 

می رود.  کار  به  شیشه  پخن  در  پیش ماده  یک  عنوان  به  دارد، 

درختچه ی  یک  از  می توانند  که  اند  دریافته  تولیدکنندگان 

کوهستانی به نام »اُمان« استفاده کنند. مقامات افغان تا پیش از 

سال 2017، زمانی که نیروهای امنیتی بَسی که 1400 کیلوگرام 

»اُمان« حمل می کرد را در والیت فراه متوقف کردند، منی دانستند 

این گیاه چه می کنند. با  که مردم محل 

دست داشنت طالبان

تقاضای  کاهش  برنامه ی  رییس  معاون  حیدری،  عبدالشکور 

از  شیشه  معامله کنندگان  که  گفت  افغانستان  مخدِر  مواد 

تاکتیک های متقاعدکننده ای استفاده می کنند تا استفاده از آن 

را گسرش دهند. حیدری افزود: »آن ها می گویند شیشه اعتیادآور 

نیست و تنها کمک می کند تا اعتیاد به مواد افیونی  تان را شکست 

دهید. سپس قیمت ها را ارزان می کنند و در برخی موارد، توضیع 

هرویین را متوقف می کنند تا معتادان مجبور شوند به شیشه روی 

بیاورند.«

تریاک،  از  استفاده  با  سو،  این  به  دیرزمانی  از  که  طالبان 

رو  بازار  این  به  نیز  می کردند  تأمین  را  شان  شورش  هزینه های 

دانشکده ی  در  محقق  باتیا،  جاسمین  اند.  آورده  روی  رشد،  به 

مطالعات رشقی و افریقایی دانشگاه لندن می گوید: »طالبان در 

مناطق تحت کنرل شان، بر هر کیلو شیشه ی تولید شده، مالیات 

می کنند.« وضع 

بر  حمله  به  رشوع   ،2017 سال  در  متحده  ایاالت  ارتش 

آزمایش گاه های تولید مواد مخدر در مناطق تحت کنرل طالبان 

متحده،  ایاالت  هوایی  رضبات  گذشته،  سال  مِی  ماه  کرد. 

قرار  حمله  آماج  را  فراه  والیت  در  شیشه  تولید  آزمایش گاه های 

داد؛ گر چه گزارش ملل متحد بعدها گفت که 30 فرد غیرنظامی 

نیز در آن حمله کشته شدند. ایاالت متحده پافشاری کرد که آن 

آزمایش گاه ها مربوط به طالبان بوده و این گروه در آن ها فعالیت 

داشت.

مقام ها می گویند  کابل،  ابن سینا در  این جا در مرکز درمانی 

که افغانستان آمادگی خوبی برای برخورد با شیشه ندارد. زملی 

باید  مان،  مردم  نجات  »برای  می گوید:  سینا  ابن  مدیر  نوروزی، 

کنیم.« تالش  بیشر 

افغانستان در باتالق اعتیاد
معتــادان،  از  دیگــر  یکــی  نقیب اللــه، 

یــک  در  خواهــرش  کــه  ایــن  از  پــس 

یکــی  و  شــد  کشــته  طالبــان  مبب گــذاری 

داروی  یــک  او  بــه  هم روســتاییانش  از 

کــم  را  اندوهــش  تــا  داد  »غیراعتیــادآور« 

کنــد، رشوع بــه اســتفاده از ایــن انگیزنــده ی 

ــت:  ــاله گف ــه 34س ــرد. نقیب الل ــی ک مصنوع

کــم  امــا  می آمــد؛  اوایل....خوشــم  »در 

کــم اوضــاع وخیــم شــد، دیوانــه و خشــن 

می شــدم و بــه اعضــای خانــواده ام حملــه 

» . م می کــرد

نوشته شده در: خربگزاری فرانسه

مهدی غالمی


