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منبع موثق به 8صبح می گوید 
که برای حل بن بست نمایندگی 
از افغانستان در نشست عمومی 

سازمان ملل متحد، دیپلومات های 
بی دست به کار  کشورهای غر
شدند. منبع گفت که برخی از 

ی از  بی و شمار دیپلومات های غر
مقام های بلند پایه دفتر نمایندگی 
سازمان ملل متحد در کابل، برای 
رفع این بن بست تالش کردند و 
وساطت این دیپلومات ها سبب 
شد که سران حکومت در مورد 

سخنرانی داکتر عبداهلل در مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد به 

توافق برسند. 
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زنگ اول


امنیت  شورای  نشست  در  غنی  رییس جمهور  دیروز 
اجرایی کشور  عبداهلل، رییس  داکتر  که  اعالم کرد  ملی 
عمومی  مجمع  به  دولتی  بلندپایه ی  هیات  راس  در 
می کند.  سخنرانی  آن جا  در  و  می رود  ملل   سازمان 
در  حکومتی  بلندپایگان  که  داشت  وجود  گزارش هایی 
مورد این که چه کسی در راس هیات باشد اختالف نظر 
داشتند، اما سخنان رییس جمهور غنی نشان می دهد که 
اختالف نظرها حل شده است. حاال مهم است که روی 

پیامی  که افغانستان به جهان می دهد غور شود. 
الزم است که هیات افغانستان در مجمع عمومی  سازمان 
ملل متحد واقعیت های کشور را بیان کند. شخص رییس 
بپرهیزد، دست آورد ها را مبالغه  بلوف  از  باید  اجرایی 
حکومت  کند.  صحبت  می کند  ایجاب  چنان که  و  نکند 
بود که اصالحات  به جهانیان وعده کرده  وحدت ملی 
را  انتخاباتی  نظام  مثال  می کند.  عملی  را  دموکراتیک 
می سازد.  بیشتر  را  سیاسی  ثبات  و  می کند  اصالح 
اصالحات  اجرای  در  ملی  وحدت  حکومت  سران  اما 

دموکراتیک موفق نبودند. 
هم  حال  تا  شد.  جنجالی  خیلی  انتخاباتی  نظام  اصالح 
عملی  کی  انتخاباتی  نظام  اصالح  که  نیست  روشن 
حال  تا  هم  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  می شود. 
چی  که  نیست  روشن  هم  هنوز  است.  نشده  تشکیل 
می شود.  تشکیل  اساسی  قانون  تعدیل  کمیسیون  وقت 
قانون  لویه جرگه  آیا  که  نمی داند  کسی  هیچ  هم چنان 
اساسی در میزان سال آینده برگزار می شود یا نه. هیچ 
شناسنامه های  توزیع  هم چنان  نمی داند.  چیزی  کسی 
و  رییس جمهور  است.  خورده  بن بست  به  الکترونیک، 
رییس اجرایی نمی توانند که این بن بست را بشکنند. با  
آن که قانون ثبت احوال نفوس در پارلمان تصویب شده 
تا حال  اما  است،  کرده  توشیح  را  آن  رییس جمهور  و 
انجام نشده  اقدام عملی برای توزیع شناسنامه ها  هیچ 

است. 
رییس اجرایی باید در مقر سازمان ملل متحد با توجه 
به همین مشکالت سخن بگوید. هر وعده ای که رییس 
همین  داشت  نظر  در  با  باید  می دهد  جهان  به  اجرایی 
دالیل  باید  اجرایی  رییس  هم چنین  باشد.  مشکالت 
نشست های  در  کند.  بیان  را  ناکامی ها  این  عوامل  و 
جهان  توجه  که  کنیم  رفتار  به گونه ای  باید  جهانی 
دموکراتیک  اصالحات  اگر  شود.  جلب  ما  به  بیشتر 
می بود.  رسا  صدای مان  حاال  می کردیم،  عملی  را 
همیشه از جهان خواسته ایم که بیاید ما را کمک کند تا 
نکنند. همیشه جهان  را اشغال  افغانستان  تروریست ها 
را از خطر تروریسم آگاه می سازیم. اما در کنار آن در 
برای  دیگر  مشوق  هیچ  نتوانسته ایم  سال  چهارده  این 

جهانیان خلق کنیم. 
پیشرفت هایی  دموکراتیک  اصالحات  تطبیق  در  اگر 
ما  که  بگوییم  دنیا  به  می توانستیم  می داشتیم، 
کنید.  کمک  بیایید  شما  و  می کنیم  دموکراسی سازی 
ما  پیام  نداریم.  آن چنانی  دست آورد  مورد  این  در  اما 
دنیا  به  وعده ای  نباید  باشد.  واقع بینانه  باید  جهان  به 
کاش  ای  نتوانیم.  کرده  عملی  را  آن  بعد  که  بدهیم 
سران حکومت حداقل در تطبیق یک پروژه ی سراسری 
این  سران  اما  می شدند.  موفق  افغانستان شمول،  و 
توزیع شناسنامه های  پروژه ی  نتوانستند  حتا  حکومت 
الکترونیک را عملی سازند. رییس اجرایی باید در مجمع 
عمومی  به این دشواری ها و ناکامی ها اذعان کند و از 
برنامه های حکومت برای مدیریت این ناکامی ها بگوید. 
بلوف و اضافه گویی هیچ دردی را دوا نمی کند غیر از 
بیفزاید.  ملی  از حکومت وحدت  انتقاد  میزان  به  این  که 
رییس جمهور و رییس اجرایی باید این نکته را در نظر 

داشته باشند. 

پیام ما به جهان چیست؟
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با  هنوزهم  کشور  در  قابله ها  هرات:  8صبح، 
امنیت  نبود  روبرواند.  گوناگونی  چالش های 
مشکالت  از  روستایی  و  دوردست  مناطق  در 

عمده ی این قابله ها به شمار می رود.
در  کشور  قابله های  از  ده هاتن  شنبه  سه  روز   
هرات مشکالت و نیازهای قابله ها در افغانستان 

را بررسی کردند.
مسووالن انجمن قابله های کشور می گویند، هم 
اکنون بیش از چهار هزار قابله در کشور فعالیت 
دارند و فعالیت آنان توانسته  مرگ ومیر مادران 

و نوزادان را به طور چشمگیری کاهش دهد. 
کشور  قابله های  انجمن  کانگرس  یازدهمین 
برای تخستین بار است که در بیرون از کابل و 

در یکی از والیت های کشور برگزار می شود.
این که  »با  می گویند:  قابله ها  این  از  شماری   
روستاها  و  دوردست  مناطق  در  روز  و  شب 
برای مادران و نوزادان خدمات رسانی می کنند 
اما بازهم باچالش های گوناگونی روبرو اند، به 

ویژه چالش های امنیتی در ولسوالی ها
هم  می گوید،  کشور  قابله های  انجمن  مسوول 
اکنون بیش از چهار هزار قابله در کشور فعالیت 
و  مادران  ومیر  مرگ  توانسته اند  آنان  و  دارند 

نوزادان را به طور چشمگیری کاهش دهند.
صحت  وزارت  در  مسووالن  حال  همین  در   
اخیر  سالهای  در  می گویند،  نیز  کشور  عامه 
مرگ ومیر مادران و نوزادان در کشور کاهش 

یافته است. 
داکتر ناجیه طارق معین عرضه خدمات صحی 
در  می گوید:«  کشور  عامه  صحت  وزارت 
از  بیش  تولد  100هزار  هر  در  پیش  سال های 
اما  می دادند  دست  از  خودرا  جان  1600مادر 

حاال این آمار به 327 تن رسیده  است. 
نیز  افغانستان  تولد در  نوزادان در هنگام  مرگ 

بیش از 50 درصد کاهش یافته است.
هم  هنوز  دوردست  مناطق  در  قابله ها  کمبود 
شمار  به  افغانستان  در  عمده  مشکالت  از  یکی 

می رود.
به  صحی  کارمندان  این  موارد  از  بسیاری  در   
بودن  دشوارگذر  و  امنیتی  مشکالت  دلیل 
در  تا  نمی شوند  حاضر  مواصالتی  راههای 

روستاهای دورافتاده کار کنند. 

افغانستان نیاز جدی به مدیریت و کنترول حریم 
هوایی اش دارد. سال های جنگ سکتور هوایی 
بخش ها  سایر  مثل  جدی  گونه  به  را  کشور 
ترافیک  افزایش  با  افغانستان  است.  زده  صدمه 
حمل و نقل هوایی به داخل و خارج از کشور 

روبرو می باشد. 
هوایی  ترافیک  مهم  بخش  یک  برعالوه 
می باشد.  نظامی  هواپیماهای  مربوط  افغانستان 
امنیتی  نیروهای  از  برای حمایت  هواپیماها  این 
در  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  افغانستان 
اداره  مقامات  جاری  سال  آگست  ماه  اواسط 
حمایت  نیروهای  و  کشور  ملکی  هوانوردی 
قاطع، بحث بر سرکنترول هوایی کشور را نهایی 
کردند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان در 18 
ماه آگست، تفاهم نامه ای را با نیروهای حمایت 
ترافیک  آن  براساس  که  رساند  امضا  به  قاطع 
بهتری  امنیت  از  کشور  نظامی  و  ملکی  هوایی 

برخوردار خواهد شد.
توسط  افغانستان  هوایی  فضای  حاضر  حال  در 
هواپیماهای  توسط  بخش  دو  در  نقل  حمل 
تجارتی و نظامی استفاده می گردد. هواپیماهای 
نظامی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان 
تفاهم نامه  این  اجرای  از  بعد  می شود.  استفاده 
به  می توانند  بین المللی  هوایی  شرکت های 
افغانستان  فضای  محدوده  در  مطمین  صورت 

پرواز نمایند. 
اداره  ارشد  مقام  یک  حبیبی  شاه  محمود 
امضای  از  بعد  است  گفته  افغانستان  هوانوردی 
بین المللی  هوایی  شرکت های  تفاهم نامه  این 
و  می شوند  برخوردار  خوب  پرواز  امنیت  از 
پروازهای  به  افغانستان  هرگوشه  در  می توانند 

شان ادامه دهند.

یازد همین گانکرس انجمن 
قابله های افغانستان در هرات 

برگزار شد

قاتل پنج پولیس در بدخشان بازداشت شد

حمله طالبان باالی پوسته های امنیتی در قندهار و هلمند

یک بانوی آموزگار جایزه معتبر سازمان ملل متحد را گرفت

افغانستان ظرفیت مدیریت 
حریم هوایی اش را باال می برد

بابه جان  جنرال  کابل:  8صبح، 
بدخشان،  والیت  پولیس  فرمانده 
پولیس  سربازان  از  یکی  می  گوید 
والیت  در  را  خود  همکار  پنج  که 
زابل به قتل رسانده بود، در بدخشان 

بازداشت شده است.
در  خبر  این  اعالم  با  بابه جان  جنرال 
نوشته  خود  فیسبوک  رسمی  صفحه 
که فرد بازداشت شده که مسوولیت 
ولسوالی  کجک خیل  امنیتی  پوسته 
عهده  به  را  زابل  والیت  شاهجوی 
سنبله  شانزدهم  تاریخ  به  داشت، 
پنج  طالبان  با  همکاری  در  گذشته 
تن از همکاران خود را که در خواب 
بابه جان  جنرال  رساند.  قتل  به  بودند 
می افزاید که فرد بازداشت شده پس 
از کشتن پنج همکار خود در زابل، 

داخله  امور  8صبح، کابل: وزارت 
اعالم کرده که گروهی از شورشیان 
امنیتی  پوسته  یک  باالی  مسلح 
نیروهای پولیس در منطقه بند تیمور 
قندهار حمله  میوند والیت  ولسوالی 
کرده که در نتیجه مقاومت نیروهای 
قتل  به  مهاجمان  از  تن  پنج  پولیس 

رسیدند.
اعالمیه  در یک  داخله  امور  وزارت 
شام  این حمله  که  افزاید  می  خبری 
روز دوشنبه صورت گرفت. به گفته 
این وزارت، در این حمله به نیروهای 
کدام  پوسته  در  مستقر  ملی  پولیس 
افراد  نزد  از  است.  نرسیده  آسیبی 
کشته شده مقداری سالح و مهمات و 
نیز  همچنین یک عراده موتر داتسن 
افتاده  ملی  پولیس  نیروهای  بدست 

است.
والیت  پولیس  نیروهای  همچنین 

فعالیت و مساعی  سازمان ملل متحد 
بانوی آموزگار در  بشردوستانه یک 
دختران  به  برای کمک  را  افغانستان 
مهاجر با جایزه پناهجویان موسوم به 

»نانسن« تمجید کرده است. 
که  گزارشی  دویچه وله،  از  نقل  به 
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  توسط 
پناهندگان روز سه شنبه در  در امور 
خانم  آصفی  عاقله  شد،  منتشر  ژنیو 

موجود  سالح های  و  وسایط  تمامی 
سپرده  طالبان  به  را  پوسته  این  در 

است.
می  نویسد  بدخشان  پولیس  فرمانده 
که این شخص پس از آن به ولسوالی 
ارگوی بدخشان فرار کرده و مخفی 
شده بود. به گفته  جنرال بابه  جان، این 

کندهار از یک رویداد تروریستی در 
این والیت جلوگیری کرده اند.

یک  می افزاید  داخله  امور  وزارت 
تروریستان  توسط  که  بشکه ی  ماین 
تروریستی  حمله  انجام  منظور  به 
ولسوالی  جاده  مسیر  در  تازگی  به 
جاسازی  کندهار  والیت  ارغنداب 
پولیس  نیروهای  توسط  بود  شده 
این والیت به موقع کشف و از یک 
والیت  این  در  تروریستی  رویداد 

جلوگیری شده است.
مقام های  از  برخی  همین حال،  در 
از درگیری  نیز  محلی والیت هلمند 
امنیتی و طالبان  نیروهای  میان  شدید 
در ولسوالی کجکی این والیت خبر 
داده اند. مقام های محلی گفته اند این 
درگیری که چند ساعت دوام داشت، 
کشته  طالب  شورشی  بیست  آن  در 
آن  از  پس  درگیری  این  شده اند. 

افغان در یکی ازکمپ های  49 ساله 
زمینه  درپاکستان  مهاجران 
برای  را  مکتب  ابتدایی  آموزش های 
حدود هزار دختر مهیا کرده است. به 
گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل 
نبود  به  توجه  با  پناهندگان،  امور  در 
امکانات الزم و موانع فرهنگی حاکم 
در اردوگاه مهاجران »کوت چندانه« 
در پاکستان فعالیت این زن آموزگار 
از سال 1992 به اینسو در غربت قابل 
»یک  را  و می توان آن  بوده  تحسین 

دستاورد چشمگیر« خواند.
سازمان  عالی  کمشنری  منابع  بنابر 
ملل متحد در امور پناهندگان، تداوم 
در  مسلحانه  جنگ  دهه  چندین 
بحران  طوالنی ترین  سبب  افغانستان 
است.  گردیده  جهان  در  پناهجویان 
میلیون  از2.6  بیش  حاضر  حال  در 
تعداد  شمول  به  افغانستان  شهروند 

شخص باشنده اصلی ولسوالی ارگو 
است.

می افزاید  بدخشان  پولیس  فرمانده 
شخص  این  بدست  که  سربازانی 
والیت های  از  رسیده اند،  قتل  به 

بدخشان، سرپل و بغالن بودند.

مهاجمان  از  گروهی  که  شد  شروع 
طالبان به حوزه امنیتی بازار ولسوالی 

کجکی حمله کرده بودند.
 وزارت امور داخله در یک اعالمیه 
بیست  شدن  کشته  از  دیگر  خبری 
نتیجه  در  مسلح  شورشی  شش  و 
عملیات های مشترک نیروهای امنیتی 
در جریان یک شبانه روز گذشته نیز 

خبر داده است.
این وزارت می افزاید این عملیات ها 
نابودی  و  سرکوب  منظور  به  که 
والیت های  در  مسلح  شورشیان 
جوزجان،  فاریاب،  کندز،  لغمان، 
میدان  ارزگان،  زابل،  کندهار، 
خوست،  غزنی،  لوگر،  وردک، 
راه اندازی  هلمند  و  فراه  پکتیکا، 
شده بود، در آن شش شورشی دیگر 

زخمی شده اند.
ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  همچنین 
شبکه  یک  اعضای  که  کرده  اعالم 
والیت  در  نفری  چهار  تروریستی 

بغالن بازداشت شده اند.
می گوید  اعالمیه ای  در  اداره  این 
در  عملیاتی  طی  تروریستان  این  که 
از  شده اند.  بازداشت  مرکزی  بغالن 
نزد افراد بازداشت شده مقدار سالح، 
به  مربوط  تبلیغاتی  اوراق  و  مهمات 
بدست  نیز  طالبان  تروریستی  گروه 

آمده است.

کشور  از  خارج  در  کودکان  زیاد 
انتونیو  گفته  به  می کنند.  زندگی 
ملل  سازمان  عالی  کمیشنر  گودِرس 
مثل  انسان های  پناهندگان،  امور  در 
کودکان  که  می دانند  آصفی  عاقله 
آینده  سازندگان  امروز،  مهاجر 
این  به  و  اند  خویش  سرزمین های 
آینده  می توانند  نهایت  در  ترتیب 

جهان را تعیین کنند.
این جایزه به ارزش صد هزار دالر به 
نام فریدیوف نانسن پژوهشگر قطب 
نخستین  و  ناروی  کشور  از  شمال 
کمیشنر امور پناهندگان سازمان ملل 
به   1954 سال  از  و  شده  نام گذاری 
فعالیت های  از  حمایت  برای  اینسو 
شرایط  واجد  افراد  به  بشردوستانه 

داده می شود.

ACKU
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ترین  افغانستان با باال
میزان ازدواج های زیر سن

و  حکومتی  نهادهای  از  شماری 
به  را  تازه  ای  تالش های  بین المللی 
برای  »عملی«  برنامه  های  طرح  منظور 
در  زیرسن  ازدواج های  از  جلوگیری 

افغانستان آغاز کرده اند.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون 
و  کار  زنان،  امور  عدلیه،  وزارت های 
دادگاه  عامه،  صحت  اجتماعی،  امور 
عالی، انجمن وکالی مدافع و صندوق 
جمله  از  متحد  ملل  سازمان  جمعیت 
رهبری  تحت  که  هستند  نهادهایی 
معینیت امور جوانان وزارت اطالعات 
و فرهنگ با تشکیل یک کمیته کاری 
می  خواهند طرح های جدید و »عملی« 
ازدواج های  از  جلوگیری  منظور  به 

زیرسن در افغانستان ارایه دهند.
قوانین  هرچند  می گویند  نهادها  این 
از  جلوگیری  زمینه  در  خاصی 
افغانستان  در  زیرسن  ازدواج های 
اما این قوانین مورد اجرا  وجود دارد، 

قرار نگرفته اند.
امور  معین  سادات،  کمال  داکتر 
فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  جوانان 
نخستین  در  سنبله،   24 سه شنبه  روز 
گفت  نهادها  این  کاری  کمیته  جلسه 
که ازدواج های زیرسن برخالف تمام 
و حقوق  اسالمی  ارزش های  و  اصول  
که  افزود  سادات  آقای  است.  بشری 
افغانستان از جمله کشورهایی است که 
دارد.  را  زیرسن  ازدواج های  بلند  رقم 
نهادهای  از  نمایندگانی  جلسه  این  در 
حضور  بین المللی  و  دولتی  مختلف 

داشتند.
اطالعات  وزارت  جوانان  امور  معین 
براساس  که  می گوید  فرهنگ  و 
در   2011 سال  در  که  ارزیابی هایی 
افغانستان صورت گرفته است، نزدیک 
به شصت درصد ازدواج ها در افغانستان 
به  می گیرد.  صورت  قانونی  زیرسن 

پانزده  از  بیش  سادات،  کمال  گفته 
درصد ازدواج ها زیرسن پانزده سال و 
چهل و شش درصد دیگر هم زیرسن 

هجده سال صورت گرفته است.
کمال سادات می گوید که اعضای این 
کمیته کاری پس از بحث ها برنامه های 
مشخصی را که به گفته او عملی باشد 
ازدواج های  از  جلوگیری  منظور  به 
خواهند  طرح  افغانستان  در  زیرسن 
این  که  افزود  سادات  آقای  کرد. 
برنامه ها شامل آگاهی دهی به مردم در 
نیز  زیرسن  ازدواج های  عواقب  مورد 
امور  »معینیت  بود. وی گفت:  خواهد 
داخلی  نهادهای  از  شماری  با  جوانان 
عنعنات  و  رواج ها  علیه  بین المللی  و 
و  دارد  افغانستان وجود  در  ناپسند که 
پانزده  از  کم تر  کودکان  آن  براساس 
علیه  می شوند،  ازدواج  به  مجبور  سال 
علیه  ما  می کنیم.  جدی  مبارزه  آن 
با  غیرقانونی  و  غیراسالمی  پدیده  این 
همکاری شماری از نهادهای داخلی و 
بین المللی برنامه هایی می سازیم تا جلو 

ازدواج های زیرسن گرفته شود.«
مورد  در  مشخصی  آمار  هرچند 
افغانستان  در  زیرسن  ازدواج های 
وجود ندارد، اما براساس گزارشی که 
در سال 2012 میالدی توسط سازمان 
شش  و  چهل  شد،  منتشر  متحد  ملل 
درصد زنان قبل از سن قانونی ازدواج 
می کنند. در قانون مدنی افغانستان سن 
و  سال  شانزده  دختران  برای  ازدواج 
شده  تعیین  سال  هجده  پسران  برای 
 2012 گزارش  در  ملل  سازمان  است. 
تا  ده  دختران  ازدواج  که  گفته  خود 
پانزده ساله پنج  برابر نسبت به دخترانی 
سالگی   24 تا   20 سال های  بین  که 
مواجه  با خطر مرگ  ازدواج می کنند 

می شوند.
از  یزدان پرست  قدریه   همین حال،  در 

حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنران 
بشر، می گوید که ازدواج های زیرسن 
عواقب ناگواری در قبال دارد. به گفته 
افغانستان  در  کودکان  از  شماری  او، 
در مرحله ای که باید تحصیل کرده و 
شخصیت خود را رشد دهند، ازدواج 
خانوادگی  مشکالت  گرفتار  کرده 
می شوند. خانم یزدان پرست می گوید: 
فقر  زیرسن  ازدواج های  اصلی  »عامل 
فرهنگی،  فقر  اقتصادی،  فقر  است؛ 
که  باورمندی   فقر  و  آگاهی   فقر 
هم  به دست  دست  عوامل  این  همه ی 
باشیم.  داشته  متاهل  کودکان  تا  داده 
به زندگی  بازی کنند،  باید  کسانی که 
زمان  و  بپردازند  تحصیل  به  بپردازند، 
رشد شخصیت شان است، آنها متاهل 

هستند.«
که  کرد  تاکید  یزدان پرست  قدریه  
تحصیل  ادامه  از  متاهل  کودکان 
در  نمی توانند  و  می شوند  محروم 
زمان نوجوانی شخصیت خود را رشد 
دهند. وی هم چنین افزود که بیشتر این 
کودکان نمی توانند مسوولیت زندگی 
این  و  بگیرند  عهده  به  را  مشترک 
مساله باعث می شود تا دچار مشکالت 
روانی شوند. به گفته او، قربانی اصلی 

ازدواج های زیرسن دختران هستند.
نماینده  حسن زی،  باسط  هم چنین 
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در 
نخستین جلسه کمیته کاری جلوگیری 
از ازدواج های زیرسن در کشور، گفت 
که افغانستان از جمله کشورهایی است 
که باالترین رقم ازدواج های زیرسن را 

دارد. 
از  مجددی  عنایت اهلل  همین حال،  در 
نهادهای  از  و  هیواد  موسسه  مسووالن 
وزارت  جوانان  امور  معینیت  همکار 
که  می گوید  فرهنگ،  و  اطالعات 
دولت افغانستان در زمینه جلوگیری از 
ازدواج های غیرقانونی و زیرسن قوانین 
خاصی دارد، اما تاکنون زمینه اجرایی 
شدن این قوانین مساعد نشده است. او 
گفت که در این جلسه تالش می شود 
قابلیت  که  شود  طرح  برنامه هایی  تا 

تطبیق را داشته باشد.
یک  زیرسن  ازدواج های  هرچند 
شمار  به  افغانستان  در  جدی  مشکل 
کاری  کمیته  اعضای  اما  می رود، 
کودکان  ازدواج های  از  جلوگیری 
می گویند که حاال ازدواج های ناوقت 
شده  تبدیل  دیگری  مشکل  به  هم 
از  شماری  آنان،  گفته ی  به  است. 
جوانان به دلیل فقر اقتصادی نمی توانند 

به موقع ازدواج کنند.

کنی  شایعه پرا
رسانه های ایرانی

 ظفرشاه رویی

رسانه های جمهوری اسالمی ایران در 
یک رویکرد تازه به مسایل افغانستان 
برخی  کرده اند.  پیدا  ویژه  توجه 
نهاد های  به  وابسته  که  رسا نه ها  این 
اخیر  روز های  در  ایران اند،  امنیتی 
در  آورده اند.  روی  شایعه پراکنی  به 
تسنیم  خبرگزاری  مورد،  تازه ترین 
ایران خبری  امنیتی  به دستگاه  وابسته 
مقام های  میان  درگیری  مورد  در  را 
حکومت وحدت ملی بر سر جانشینی 
این  است.  کرده  نشر  رییس جمهور 
سوی  از  هدفمند  به صورت  خبر ها 
نظامی  دستگاه  به  وابسته  رسانه های 
در  تشویش  ایجاد  به منظور  ایران 
جنگ  قالب  در  و  عمومی  اذهان 

روانی صورت می گیرد. 
سال   14 در  ایران  رسانه های  اکثر 
رویداد های  تا  کرده اند  تالش  اخیر 
کنند.  برجسته  افغانستان  در  را  منفی 
کاربرد واژه اشغال در مورد افغانستان 
و بزرگ نمایی خطر حضور سربازان 
کارکرد  دیگر  از  غربی  کشور های 
می آید.  شمار  به  رسانه ها  این 
رسانه های  در  افغانستان  رویداد های 
جلوه  وارونه  آنقدر  ایران  تصویری 
مقیم  افغان های  حتا  که  می شود  داده 
وطن  به  بازگشت  جرات  ایران  در 
رسانه های  تمام  در  نمی کنند.  را 
از  تصاویری  صرفا  ایران  تصویری 
خشونت، جنگ، اعتیاد، فقر و ویرانی 

به نمایش گذاشته می شود. 
وقت  هیچ  ایران  تصویری  رسانه های 
سمت  به  را  کمره های شان  دید 
سال   14 دست آورد های  و  زیبایی ها 
تصاویر  وقت  هیچ  آنان  نداد.  چرخ 
جشنواره بامیان، حضور انبوه مردم در 
پغمان، زعفران هرات، حضور پررنگ 
زنان در تعلیم و کار را ندیدند. رشد 
رسانه های آزاد و مشارکت گسترده ی 
همیشه  رای دهی  صف های  در  مردم 
ایران  رسانه های  کمره های  دید  از 
مخفی ماند. »مجله افغانستان« که یک 
ایران  خبر  شبکه  در  سیاسی  برنامه 
می باشد، همیشه با حضور کارشناسان 

خیالی به تحلیل از وضعیت افغانستان 
مجله  در  که  تصویری  می پردازد. 
می گردد  ارایه  ما  از کشور  افغانستان 
غیرمنصفانه  و  غیرواقع بینانه  آن قدر 
است که گاهی آدم به شک می افتد 
دیگری  افغانستان  از  گویی  که 

صحبت می کنند. 
در  نیز  گذشته ها  در  ایران  رسانه های 
تحریک افکار عمومی علیه افغان های 
نمونه  برای  داشتند.  سهم  مهاجر 
زمانی که قصه خفاش شب، مردی که 
به زنان تجاوز می کرد و بعد قربانی را 
به قتل می رساند مطرح شد. رسانه های 
ایران بدون بررسی این رویداد، آن را 
به افغان ها نسبت دادند. اما بعد معلوم 
شد که عامل آن رویداد یک ایرانی 
دیپلومات های  قتل  رویداد  در  بود. 
رسانه های  نیز  مزارشریف  در  ایرانی 
علیه  را  فضا  تا  کردند  تالش  ایران 
کنند.  تحریک  مهاجر  افغان های 
زمان  آن  در  ایران  رسانه های  برخی 
یاد  مهمان کش  به عنوان شهر  مزار  از 
علیه  را  تحریک آمیز  فضای  و  کرده 
آوردند.  به وجود  ایران  در  افغان ها 
فرهنگی  رایزن  با  همسو  رسانه های 
متاسفانه  نیز  کشور  داخل  در  ایران 
در  رسانه ها  این  نمی باشند.  »بی کار« 
اسالمی  جمهوری  سیاست  راستای 
درشت  تیتر های  با  روز ها  این  ایران 

مصروف بزرگ نمایی داعش اند. 
ایران با بزرگ نمایی داعش و برجسته 
شیعه های  برای  آنان  خطر  کردن 
اهداف  به  تا  دارند  تالش  افغانستان 
سیاسی خود دست یابند. ایران با این 
را  شیعه ها  می خواهد  یک سو  از  کار 
وابسته به خود کرده و از طرف دیگر 
احزاب خرد و کالن را در محوریت 
کند.  جمع  ایران  نظر  مورد  چهره 
مقام های ایران که کشور خود را برای 
زندانی  به  آزاداندیشان  و  خبرنگاران 
آزادی  از  اما  کرده اند،  بدل  بزرگ 
دیگر سود  به شکل  افغانستان  در  بیان 
برای  را  متعددی  تریبون های  و  برده 

والیت فقیه ایجاد کرده اند.

 شهریار
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تغییرات استراتژیک 

غیر قانع کننده پاکستان

نه  و  تروریست ها،  تمام  با  باید  اسالم آباد 
فقط بخشی از آن ها که به پاکستان صدمه 

می رسانند، به نبرد بر خیزد. 
مرگبار  حمله  زمان  از  پاکستان  حکومت 
به مکتبی در پشاور، به طور شدیدی تقال 
دارد که نظر جهان را در مورد خود تغییر 
داده و وانمود کند که دیدگاه و موقفش 
اگر  است.  یافته  تغییر  تروریسم  قبال  در 
در  پاکستان  پس  است،  چنین  موضوع 
صدد چرخش دردناک استراتژیکی است 
حال  در  تروریسم  ترغیب  جای  به  که 

مبارزه با آن است.
به  تبدیل  دیدگاه  این  شاید  این که  با 
شده  پاکستان  در  جمعی  شعور  از  بخشی 
در  کمی  افراد  حال  این  با  ولی  بتواند، 
بیرون پاکستان این تغییر موضع و دیدگاه 
اخیر،  هفته های  در  می گیرند.  جدی  را 
افغان و هندی  امریکایی،  بلندپایه  مقامات 
فعالیت های  جلو  که  پاکستان خواستند  از 
که  بگیرد  را  تروریستی ای  گروه های 
برای دیگران تبدیل به یک تهدید دایمی 

شده اند.
تعلیق  به  را  پاکستان  امریکا  گذشته،  ماه 
این کشور که  به  نظامی خود  کمک های 
تهدید  می شود،  دالر  میلیون   300 بر  بالغ 
اش  آقای  امریکا،  دفاع  وزیر  چون  کرد. 
از  استفاده  با  پاکستان  نپذیرفت که  کارتر 
علیه  آن  درست  به صورت  کمک ها  این 
طالبان  با  نزدیک  رابطه  که  حقانی  گروه 
دارند، دست به فعالیت و مبارزه زده است. 
امریکا،  ملی  امنیت  مشاور  رایس،  سوزان 
را  کشور  این  اسالم آباد  از  دیدارش  طی 
از  که  شبه نظامیانی  علیه  که  کرد  تشویق 
خاک این کشور عملیات می کنند، تالش 

بیشتری را به خرچ دهد.
پاکستان]  سوی  [از  بودن   قربانی  تصور 
پاکستان  اگر  واقعیت،  در  نیست.  دقیق 
به دنبال تغییر ذهنیت جهانی نسبت به خود 
است، راه ساده ای در پیش پای خود دارد. 
همان  بدهد  نشان  فقط  پاکستان  ارتش 
تروریست هایی  سرسخت  مخالف  قدر 
هندی ها  و  امریکایی  افغان ها،  به  که 
پیگیر  مخالف  که  است  می کنند،  حمله 
حمله  پاکستانی ها  به  که  تروریست هایی 

می برند.
البته، این به معنای آن نیست که هیچ چیزی 

در پاکستان تغییر نخورده است. وقتی پای 
برادر  پاکستان-  طالبان  تحریک  با  مبارزه 
می آید،  میان  به  افغان-  طالبان  خوانده 
ارتش  رییس  شریف،  راحیل  به  بایستی 
این کشور، به خاطر اقداماتش، در مقایسه 
در  داد.  امتیاز  اردو  پیشین  روسای  با 
پاکستان  اردوی  گذشته،  ماه   15 جریان 
حمالت سنگینی را باالی طالبان پاکستانی 
است.  داده  انجام  شمالی  وزیرستان  در 
حمایت  به  توجه  با  قبل،  سال  چند  همین 
چون  اسالم گرایان،  به  مایل  سیاستمداران 
کاهش  از  هراس  به خاطر  و  خان،  عمران 
با  جنگ  به دلیل  اردو  سربازان  روحیه 
وزیرستان  به  حمله  مسلمان شان،  برادران 

شمالی غیر قابل تصور بود. 
در  امنیتی  نیروهای  صورت،  همین  به 
مبارزه  برای  را  خود  آستین های  نهایت 
از  تاکنون  که  شیعی  ضد  شبه نظامیان  با 
حمایت های سیاسی و عمومی در بیشتر از 
سه دهه گذشته برخوردار بودند، بر زدند. 
اسحاق،  مالک  پولیس  جوالی،  ماه  در 
لشکر  شیعی  ضد  گروه  پایه گذاران  از 
جنگوی، و 13 تن دیگر از طرفداران این 
به  باور عمومی  به  بین برد که  از  گروه را 
نظر  از  بود.  افراد  این  رسمی  اعدام  نوعی 
تحلیلگران امور، اسحاق مالک که مرتکب 
ده ها قتل شده بود، دارای چنان ارتباطاتی 
با سیاستمداران و ارتش پاکستان بود که به 

دشواری می شد به او آسیبی رساند.
برای بسیاری از پاکستانی ها، مصمم بودن 
ارتش در مقایسه با بی عزمی طبقه سیاسی 
نخست وزیر،  شریف،  نواز  به  تنها  که 
است.  تایید  قابل  نکته  نمی شود،  محدود 
چیزی  او  راحیل،  جنرال  طرفداران  برای 
ارتش  رییس  السیسی،  عبدالفتاح  همانند 
مردی  است،  آسیا  جنوب  در  مصر، 
چنگ  از  را  کشورش  که  مصمم  و  قوی 
شریف  جنرال  کشید.  بیرون  بنیادگرایان 
که  می آید  جنگ  قهرمانان  خانواده  از 
اعتبار خود را در نبرد با هندوستان به دست 
بیشتر  جذابیت  بر  خود  این  و  آوردند 

جنرال شریف می افزاید. 
به  قبل  ماه  وقوع حمله  از  قبل  تا  پاکستان 
کابل که روابط دو کشور را تیره ساخت، 
افغانستان  با  بهبود روابط خود  می توانست 
و  موقف  در  تغییر  نشانه  به عنوان  را 

نمایش بگذارد. اشرف غنی  به  دیدگاهش 
در  حکومت  مسوولیت  گرفتن  زمان  از 
پاکستان  و  افغانستان  روابط  ترمیم  کابل، 
قرار  خود  خارجی  سیاست  محور  در  را 
کرزی،  حامد  برخالف  اشرف غنی  داد. 
منتقدین  از  یکی  و  پیشین  رییس جمهور 
سرسخت نقش پاکستان در بی ثبات سازی 
شورشیان،  از  حمایت  طریق  از  افغانستان 
اسالم آباد را بخشی از راه حل، و نه پرابلم، 
پاکستان  قبل  ماه  نیز  او  اما  می دانست. 
جنگجویان  به  پناهگاه  دادن  به  متهم  را 
جنگ  پیام  »پیام شان  که  کرد  مزدوری 

است.«
مساعد  نظر  که  می تواند  پاکستان  چگونه 
که  تالش هایش  به  نسبت  را  بین المللی 
جلب  می نامد،  تروریسم  با  مبارزه  را  آن 
دیپلومات ها  از  خیلی  واشنگتن،  در  کند؟ 
را  همه  پاکستانی  بازنشسته  جنرال های  و 
بردباری دعوت می کنند. آن ها  و  به صبر 
را  پاکستانی  طالبان  علیه  موجود  جنگ 
این  رفتار  در  تغییر  از  نمونه ای  به عنوان 
کشور توصیف می نمایند. در نهایت، آن ها 
قدم های  ارتش در  استدالل می ورزند که 
بعدی علیه تمام گروه های تروریستی اقدام 
خواهد کرد. چه کسی از اردوی پاکستان 
گروه های  تمام  با  همزمان  مبارزه  توقع 

تروریستی را می تواند داشته باشد؟
مشکل توقع اعتماد باالی پاکستان در این 
گذشته  سال   35 در  کشور  این  که  است 
داده  انجام  را  زیادی  خالف  کار های 
است: تجهیز، تمویل و آموزش گروه های 
شبه نظامی برای نبرد با افغانستان و هند. نه 
در طالبان و گروه های نزدیک به آنان، و 
فعالیت هایش  طیبه که هدف  لشکر  در  نه 
از  کشیدن  دست  نشانه های  است،  هند 
خشونت دیده می شود. آنچه که تردید ها 
ارتش  دوگانه  بازی  می بخشد،  تشدید  را 

پاکستان با گروه های تروریستی است.
با توجه به واقعیت های جاری، زمان آن فرا 
رسیده که جنرال شریف در رویکرد خود 
تجدید نظر کند. او زمانی به سرعت شک 
به  که  می تواند  برده  بین  از  را  تردید ها  و 
نبرد با گروه های تروریستی ای که به عنوان 
افغانستان  [علیه  اردو  نیابتی  نظامیان  شبه 
برخیزد:  می شوند،  شناخته  هندوستان]  و 
حافظ  اگر  حقانی.  شبکه  و  طیبه  لشکر 
سعید، بنیان گذار لشکر طیبه، و سراج الدین 
به  حقانی،  شبکه  رهبر  حقانی خون خوار، 
در  مواجه شدند،  ملک  اسحاق  سرنوشت 
آن صورت پاکستان می تواند ادعای اعتبار 
و حقانیت کند و از بحران اعتماد و اعتبار 

بیرون گردد.
اندک ترین  پاکستان  حاضر،  حال  در 
از  اقدام علیه سعید و حقانی  برای  تمایلی 
دارند  حق  منتقدین  نمی دهد.  نشان  خود 
در  استراتژیک  نام چرخش  به  چیزی  که 
عمیق  بازنگری  به عنوان  پاکستان،  مواضع 
در رفتار آن را نپذیرفته و طرح موضوع را 
پوششی برای منافع کوچک اسالم قلمداد 

کنند.

بن بست
چگونه شکست؟

 منبع- وال استریت ژورنال
 برگردان- سلیم آزاد

عاید  که  بیماری ای  به دلیل  رییس جمهور 
هیات  راس  در  نتوانست  است  حالش 
متحد  ملل  سازمان  مقر  به  دولتی  بلندپایه ی 
دیروز  رییس جمهور  برود.  نیویارک  در 
اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر  که  اعالم کرد 
به عوض او به نیویارک می رود. منابع موثق 
به 8صبح گفته اند که سران حکومت پس از 
رییس  که  کردند  توافق  زیاد  چانه زنی های 
تصمیم  این  و  برود  نیویارک  به  اجرایی 
به  موثق  منبع  یک  نشد.  گرفته  سادگی  به 
8صبح گفت که در آغاز فیصله شده بود که 
کشور  خارجه ی  وزیر  ربانی،  صالح الدین 
در راس هیات باشد، اما حنیف اتمر، مشاور 
بیانیه ی  متن  ریاست جمهوری،  ملی  امنیت 
افغانستان را در جلسه مجمع عمومی سازمان 
رییس  منبع،  به گفته  بخواند.  متحد  ملل 
مخالفت  پیشنهاد  این  با  افغانستان  اجرایی 

کرده بود. 
منبع می گوید که برخی از مقام ها در ارگ 
نمایندگی  به  اجرایی  رییس  نمی خواستند 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  افغانستان  از 
اجرایی  رییس  اما  کند.  سخنرانی  متحد 
اصرار کرد که در صورتی که رییس جمهور 
بالقوه  نخست وزیر  به عنوان  او  نتواند،  رفته 

ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  دارد  حق 
سخنرانی  افغانستان  از  نمایندگی  به  متحد 

کند. 
تصور  شاید  ارگ  مقام های  از  برخی 
تریبون  از  اجرایی  رییس  که  می کردند 
سازمان ملل متحد استفاده جناحی و سیاسی 
کند. رییس اجرایی هم شاید نگران بود که 
ارگ  مقام های  از  برخی  شاید  نرود  او  اگر 
تریبون  ملی،  امنیت  مشاور شورای  از جمله 
تبلیغات  بلندگوی  را  متحد  ملل  سازمان 
چنان  بی اعتمادی  بسازند.  خود  جناحی 
شدید بود که دو روز کامل، رییس جمهور 
در راس  این که کی  اجرایی روی  رییس  و 
سخنرانی  هیات  عضو  کدام  و  باشد  هیات 

کند، چانه زدند.
جناح های  که  بود  این  راه حل ها  از  یکی 
متنی  روی  وحدت  حکومت  تشکیل دهنده 
در  افغانستان  از  نمایندگی  به  است  قرار  که 
خوانده  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
که  می رسد  به نظر  اما  کنند.  توافق  شود، 
تشکیل دهنده  جناح های  میان  بی اعتمادی 
حکومت چنان شدید بود که این راه حل هم 
جواب نداد. شاید هر دو جناح تشکیل دهنده 
که  می کردند  فکر  ملی  وحدت  حکومت 
برود، متنی را  نیویارک  به  اگر جناح مقابل 
بخواند که خود آماده کرده است نه متنی را 
که روی آن همه جناح ها توافق دارند. منبع 

8صبح  به  نامش  نشدن  افشا  شرط  به  موثق 
با  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  گفت که 
آن که دو روز روی این موضوع چانه زدند، 

اما نتوانستند برای آن راه حل پیدا کنند. 
منبع موثق به 8صبح می گوید که برای حل 
نشست  در  افغانستان  از  نمایندگی  بن بست 
دیپلومات های  متحد،  ملل  سازمان  عمومی 
منبع  شدند.  کار  به  دست  غربی  کشورهای 
و  غربی  دیپلومات های  از  برخی  که  گفت 
نمایندگی  بلند پایه دفتر  از مقام های  شماری 
رفع  برای  کابل،  در  متحد  ملل  سازمان 
این  وساطت  و  کردند  تالش  بن بست  این 
حکومت  سران  که  شد  سبب  دیپلومات ها 
مجمع  در  عبداهلل  داکتر  سخنرانی  مورد  در 
برسند.  توافق  به  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
ظاهرا دیپلومات های غربی به مقام های دولتی 
گفته بودند که عرف بین المللی این است که 
اگر رییس جمهور به مقر سازمان ملل متحد 
به  خارجه  وزیر  یا  نخست وزیر  نتواند،  رفته 
آن جا می رود و ظاهرا همین استدالل ها سبب 
شد که سران حکومت وحدت ملی به توافق 
در  افغانستان  از  نمایندگی  بن بست  و  برسند 

سازمان ملل متحد، راه حل پیدا کند. 
سران  است.  ناامید کننده  خیلی  خبر  این 

میانجی گری  بدون  ملی  وحدت  حکومت 
حل  را  کوچک  مشکل  یک  نشدند  قادر 
سازمان  عمومی  مجمع  در  شرکت  کنند. 
که  می رسید  جایی  به  نباید  متحد  ملل 
بیرونی و سازمان ملل متحد،  دیپلومات های 
این  می کردند.  میانجی گری  آن  حل  برای 
نشان می دهد که سران حکومت توانایی حل 
مشکل های کوچک را ندارند. حاال نگرانی 
اصالح  چون  کالنی  مسایل  که  است  این 
نظام انتخاباتی، تشکیل کمیسیون های جدید 
انتخاباتی، برگزاری انتخابات های پارلمانی و 
شورای والیتی، چگونه مدیریت شود. وقتی 
عمومی  مجمع  در  افغانستان  از  نمایندگی 
می خورد،  بن بست  به  متحد  ملل  سازمان 
ذکر  باال  در  که  مسایلی  که  نیست  روشن 
آیا  شد.  خواهند  مدیریت  چگونه  شد، 
رییس جمهور و رییس اجرایی موفق خواهند 
و  آینده  پارلمانی  انتخابات  مثال  تا  شد 
پس لرزه های احتمالی آن را مدیریت کنند؟ 
به دلیل  رییس جمهور  که  می شد  تصور 
عبداهلل  داکتر  و  اکادمیکش  غنی  تجربه 
نوع  هر  بتوانند  سیاسی اش  تجربه های  به دلیل 
مشکلی را به سادگی مدیریت کنند، اما به نظر 
و  است  بوده  بی جا  انتظار  این  که  می رسد 
سران حکومت وحدت ملی در سطح غیرقابل 
افراد  از  برخی  نمی توانند  و  ناتوان اند  باور 

تمامیت خواه اطراف خود را کنترول کنند. 

 بیژن

ACKU



 مصطفی حسنی- استاد دانشگاه کابل

از محیط زیست نداشتن عالقه است؛ طوری كه افزایش 
عالقه عمومی  برای شناخت مشكالت در اولین مرحله 
افكار  لیكن  عمومی  است،  مشاركت  جلب  فرآیند 
و  دارند  موضوع  به  نسبت  كمی   عمومی  اطالعات 
و  مشكالت  شناسایی  برای  باید  جامعه  در  اكثریت 
میان  این  در  ترغیب شوند.  واقعیت های محیط زیستی 
باطنی  عالقه  و  فهم  قابل  و  شفاف  اطالعات  نقش 
به عنوان  سواد  از  برخورداری  می باشد.  موثر  بسیار 
یك توانایی ارزشمند غنای فرهنگی و اجتناب ناپذیر 

زندگی توام با رشد ارزش های انسانی است. 
امروزه حیات رو به رشد جوامع با میزان سواد و دانش 
ارتقای  و  تحول  ایجاد  بنابر این  است.  خورده  پیوند 
فرهنگ محیط زیستی مستلزم افزایش بهره وری نیروی 
انسانی در زمینه مسایل محیط زیستی و اشاعه آموزش 

محیط زیستی در ابعاد گسترده تر می باشد. 
از  محافظت  توانایی  تنهایی  به  مردم  طرفی  از 
محیط زیست خود را ندارند، حال به هر گونه كه باشد. 
شهروندان  مانند  نیز  نهاد ها  سازمان ها،  ارگان ها،  باید 
وظایفی بر عهده گیرند و به معنای دیگر وظایفی كه 
دیگر  و  سازمان ها  عهده  بر  است  عهده شهروندان  بر 
ایفای  سازمان ها  مهم  وظیفه  می باشد.  نیز  ارگان ها 
به  مردم  توجه  جمله  از  زمینه  این  در  مهم  نقش های 
ارزشمند بودن محیط زیست و برجسته سازی این مهم 

با ساخت و اجرای هنجارهای مناسب شهری است. 
می تواند  كشور  در  محیط زیست  از  مطلوب  استفاده 
می تواند  آن  به  توجه  عدم  و  باشد  ماندگاری  ضامن 
توسعه  برنامه های  مجموعه  كه  باشد  مسایلی  متضمن 
با  را  كشور  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
مخاطره روبه رو سازد. از این رو درك درست از نقش 
مقابل  در  آن ها  میزان  از  كاستن  و  دارنده  باز  عوامل 
امر  در  موفقیت  به  می تواند  مشوق،  عوامل  تقویت 

حفاظت از محیط زیست بینجامد.
تبلور فرهنگ محیط زیستی در جامعه این است كه فرد 
فرد آحاد مردم جامعه در جمیع جهات محیط زیست 
هیچ گاه  و  بدانند  ارزش  با  و  حیاتی  پدیده  یك  را 
خاك  و  آب  هوا،  كه  آن  تشكیل دهنده  عوامل  به 

می باشند آسیبی نرسانند.

زیست گرا،  محیط  نویسنده ای  مقام  در  تومه  ژرژ 
به  احترام شهروندان هر جامعه  میزان  معتقد است كه 
از  طبیعی،  محیط  از  حفاظت  و  محیط زیستی  اخالق 
جمله معیارهاي سنجش میزان توسعه فرهنگی در آن 
و  فرهنگ  است  معتقد  می شود. وی  محسوب  جامعه 
جامعه با هم در تعامل هستند و فرهنگ هدایت كننده 
عملكرد افراد جامعه مي باشد. با تغییر فرهنگ، مي توان 
عامل  یك  فقط  فرهنگ  اما  داد  تغییر  را  مردم  رفتار 
دنیاي گسترده ای  بلكه  نیست،  عبارت  و  واژه  یا یك 
شناخت،  از  شده  آموخته  مجموعه ای  فرهنگ  است. 
تربیه  و  تعلیم  و  عرف  حقوق،  اخالقیات،  هنر،  باور، 
است یا هم فرهنگ متشكل از عادات و آداب است 
عاداتی كه در طي زمان شكل گرفته اند و مردم مطابق 
آن ها رفتار مي كنند. تومه معتقد نیست كه باید توسعه 
اخالق  پذیرش  با  باید  بلكه  كرد،  متوقف  را  مادی 
هدف  بخشید.  فرهنگی  بعد  توسعه،  به  محیط زیستی 
نهایی آموزش ها و اخالق محیط زیستی، ایجاد تقویت 
و  بین محیط زیست  است.  ایده آل محیط زیستی  رفتار 
توسعه فرهنگی ارتباط متقابل وجود دارد. اگر توسعه 
داراي بعد فرهنگی باشد بهتر مي توان از محیط زیست 
حفاظت كرد و اگر محیط زیست محافظت شود، این 
عمل سبب تقویت هویت فرهنگی خواهد شد. بدین 
ترتیب هدف نهایی، مترادف ساختن توسعه با فرهنگ 

است. 
را  محیط زیستی  سیاست های  گیدنز  انتونی 
پیشرفت هایی مي داند كه به سمت اخالقی شدن نظم 
نكته  این  و  دارد  گرایش  روابط  و  نهاد ها  اجتماعی، 
برای او بسیار ارزشمند است. او جنبش و حركت های 
محیط زیستی را كوششی می داند برای استقرار فردی 
امنیت هنجاری در زندگی مردم.  بنیادهای اخالقی و 
اخالقیاتی كه وی آن را مي پسندد آن اصولی هستند 
كه در دنیای امروزي و شهر نشیني از بین رفته اند. یكی 
حس  رفتن  دست  از  شهری،  نوسازی  پدیده های  از 
محیط  در  زندگی  است.  طبیعی  نظم  میان  زندگی 
شهری، مردم را از واقعیات دنیای طبیعی و وابستگی 

جامعه به آن دور می كند. 
همه  قبال  در  امروزی  انسان  وظیفه  اساسی ترین 
آن،  دست  ساخته های  و  طبیعی  داشته های 
آگاهی  و  دانش  افزایش  بنا  اوست.  مسوولیت پذیری 
مردم در این زمینه گامی  مهم و موثر مي باشد و به نظر 
می رسد رفتار بسیاری از مردم در تخریب محیط زیست 
شهر و جامعه خود از روي نا آگاهی آن ها ا  ست و به 
بیان دیگر بسیاری از افراد نه عمدا بلكه سهوا از جهت 
عمل  محیط زیست  تخریب  راستای  در  بی اطالعی 
می كنند. در كنار آموزش، باال بردن اخالق اجتماعی 
است  دیگری  مهم  عوامل  از  مسوولیت  و  تعهد  و 
محیط زیستی  رفتارهای  و  محیط زیست  حفظ  بر  كه 

تاثیرگذارند. 
كه  می رسیم  نتیجه  این  به  شد  ذكر  باال  در  آنچه  از 
دولت و نهاد های مسوول همراه با شهروندان یكجا در 
زمینه اشاعه و پخش فرهنگ محیط زیستی نكات ذیل 

را در نظر گیرند:
آن  قبال  در  همه  و  بوده  همه  به  مربوط  محیط زیست 

مسوولیت دارند.
افزایش آگاهی های عمومی در بین اقشار مختلف مردم 
و كلیه سطوح تحصیلی برای پیش گیری از تخریب و 

آلودگی محیط زیست صورت گیرد. 
تالش ها برای باال بردن اخالق اجتماعی جهت نهادینه 
محیط زیست  حفظ  رفتارهای  پایداری  و  ساختن 

مناسب در شهر ها و روستا ها بیشتر صورت گیرد.
از  حفاظت  در  مسوولیت پذیری  حس  تقویت 
محیط زیست و ارتقا روحیه تعاون و همكاری در مردم 
و نهایتا تبلور فرهنگ محیط زیستی در اقشار مختلف 

كشور با فرهنگ عمومی  بیشتر شود.
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كشور  اساسی  قانون  پانزدهم  ماده  در  این كه  با  كند. 
»دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت 
و محیط زیست تدابیر الزم اتخاذ كند.« در باره اهمیت 
همه سونگر  و  زیبا  بسیار  محیط زیست  و  جنگل ها 
نگارش یافته و بر اساس آن قوانین و مقررات دیگری 
تصویب گردید ه   و  تدوین  تهیه،  آن  از  تبعیت  به  هم 
است. اما، حفظ محیط زیست تنها در شعار باقی مانده 
است، چرا كه به دلیل خالهای آموزشی و آگاهی های 
محیط زیستی، نبود احساس مسوولیت در كل جامعه، 
عدم اخالق اجتماعی مناسب، در نظر نگرفتن موضوع 
تغییر  مثل  آن  با  مرتبط  بحث های  و  محیط زیست 
به طور  برنامه ریزی های مهم دولتی و غیره و  اقلیم در 
آلودگی های  آن ها،  از  ناشی  فرهنگی  فقر  خالصه 
محیط زیستی، تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر محیط زیست 

و جامعه، كشور را به مرز بحرانی سوق داده است.
پیگیری علل و عوامل مشكالت محیط زیستی دو  در 
انسان  بیشتر جلب توجه می كنند: یكی دیدگاه  عامل 
تكنالوژی  توسعه  دیگری  طبیعت،  به  نسبت  متمدن 
طبیعت  مالك  را  خود  متمدن  بشر  است.  فناوری  و 
اشرف  به عنوان  انسان  كه  است  باور  این  بر  و  دانسته 
مخلوقات حق هر گونه استفاده از طبیعت را دارا است 
و بدون آن كه در بازسازی و نگهداری آن مسوولیتی 
بشر  فناوری  توسعه  با  دیگر  طرف  از  باشد  داشته 
دست آورد های عظیم و شگفت انگیزی به دست آورده 
دگرگون كننده  و  سازنده  علل  همین  كه  حالی  در 

زندگی بشر را در معرض نابودی قرار داده است. 
پیدا  دامنه  قدری  به  محیط زیستی  مسایل  اكنون 
ختم  فنی  مسایل  به  دیگر  آن ها  قلمرو  كه  كرده اند 
نمی شود. امروز هم مسایل محیط زیستی عمیقا دارای 
محیط زیستی  مسایل  كل  در  و  اجتماعی اند  مفهوم 
بافت های  پذیرش  به منظور  و  دارند  فرهنگی  ریشه 
با  ساختاری  به صورت  باید  جامعه  یك  فرهنگی 
مسایل  به  محیط زیست  حفظ  كرد.  برخورد  موضوع 
آن  مهم ترین  و  بزرگ ترین  كه  دارد  ارتباط  زیادی 
مساله فرهنگ اجتماعی است. در مساله محیط زیست 
رفتار های نا به هنجار در ارتباط با محیط زیست به علت 
و عدم درك درست  فرهنگ شهرنشینی  با  نا آشنایی 
وضعیت  و  جامعه  بر  حاكم  محیط زیستی  اوضاع  از 
فرهنگ  مردم  زیرا  می باشد  مردم  فرهنگی  اعتقادات 
و  محیط زیستی  امكانات  و  طبیعی  منابع  از  استفاده 
را  طبیعت  با  همزیستی  یا  طبیعت  با  زیستن  فرهنگ 

نیاموخته اند و یا به درستی آن را درك نكرده اند.
یكی از دالیل عمده عدم مشاركت افراد در حفاظت 

مساله حفظ محیط زیست  مسایل روز جهان،  از  یكی 
هوا،  آلودگی  هم چون  محیط زیستی  مشكالت  است. 
منابع  از  بی رویه  و  نا درست  استفاده  خاك،  آب، 
شدن  گرم  اقلیم،   تغییر  مثل  آن ها  تاثیرات  و  طبیعی 
زمین، تخریب الیه اوزون، تخریب اراضی، فرسایش 
سیالب ها،  تشدید  حیات،  تنوع  رفتن  بین  از  خاك، 
و  اجتماعی  مشكالت  ایجاد  نامنظم،  بارندگی های 
غیره، از جمله موضوعات می باشند كه نه تنها آرامش 
بلكه سالمتی و  انسان می رباید  از زندگی  امنیت را  و 

هستی را نیز تهدید می كند. 
طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است كه از 
مجموعه موجودات، منابع وعوامل و شرایط هماهنگی 
و  دارد  وجود  زنده ای  موجود  هر  اطراف  در  كه 
می آید.  به  وجود  است،  وابسته  آن  به  حیات  ادامه 
اصلی  ترین  تامین كننده  و  زندگی  محل  محیط زیست 
روز  هر  كه  می باشد  پدیده ای  و  است  انسان  نیازهای 
در  انسان  متاسفانه  اما  می شود.  افزوده  آن  اهمیت  بر 
حال حاضر در این كره خاكی با استفاده بیش از حد و 
بدون برنامه ریزی از منابع طبیعی، ایجاد آلودگی های 
توان  بردن  بین  از  و  هوا  و  در خاك، آب  خطرناك 

زیست آن، پرداخته است. 
پایدار  توسعه  موتور  معنای  به  و  اصلی  فرهنگ عامل 
بهبود محیط زیست  است.  از محیط زیست  و حفاظت 
زمانی حاصل خواهد شد كه محیط طبیعی و فرهنگی 
هدفی،  چنین  تحقق  الزمه  باشند.  مرتبط  هم  با  انسان 
یك  اقشار  تمامی   در  محیط زیستی  اخالق  وجود 
محیط زیستی  اخالق  می باشد.  كشور  یك  در  جامعه 
اعم  خود  زندگی  محیط  به  نسبت  بشر  ایده آل  رفتار 
است.  فرهنگی  و  اجتماعی  محیط  طبیعی،  محیط  از 
مجموعه رفتارهای ضابطه مند در بستر فرهنگ موجب 
به  بود.  خواهد  زندگی  مختلف  ابعاد  در  جهت دهی 
توسعه  اصلی  ساختار  و  ریشه  فرهنگ  دیگر  عبارت 
همه جانبه است و زمانی می توان انتظار شادابی و پویایی 
به صورت  این ساختار  كه  تصور كرد  برای جامعه  را 
اصولی انجام یافته باشد. متاسفانه غالب جمعیت كشور 
متنابهی  با چالش های  محیط زیستی  فرهنگ  زمینه  در 
روبه رو است و وسعت دامنه، مقیاس و پیچیدگی آن 

بی سابقه است.
فشار آلودگی های محیط زیستی در مرز بحرانی است 
ادراك  سطوح  در  كشور  فرهنگی  جامعه  هنوز  و 
مفاهیم، روش شناسی های نوین و غیره تاكنون نتوانسته 
فرهنگ  به صورت  شاید  و  باید  كه  طور  آن  است 
پیدا  جایگاهی  كشور  در  كاربردی  و  محیط زیستی 

از طرفی مردم به تنهایی 
توانایی محافظت از 

محیط زیست خود را ندارند، 
حال به هر گونه كه باشد. 
باید ارگان ها، سازمان ها، 

نهاد ها نیز مانند شهروندان 
وظایفی بر عهده گیرند و 

به معنای دیگر وظایفی كه 
بر عهده شهروندان است 

بر عهده سازمان ها و دیگر 
ارگان ها نیز می باشد. 

وظیفه مهم سازمان ها ایفای 
نقش های مهم در این زمینه 

از جمله توجه مردم به 
ارزشمند بودن محیط زیست 
و برجسته سازی این مهم با 
ساخت و اجرای هنجارهای 

مناسب شهری است. 

فرهنگومحیطزیست
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از محیط زیست نداشتن عالقه است؛ طوری كه افزایش 
عالقه عمومی  برای شناخت مشكالت در اولین مرحله 
افكار  لیكن  عمومی  است،  مشاركت  جلب  فرآیند 
و  دارند  موضوع  به  نسبت  كمی   عمومی  اطالعات 
و  مشكالت  شناسایی  برای  باید  جامعه  در  اكثریت 
میان  این  در  ترغیب شوند.  واقعیت های محیط زیستی 
باطنی  عالقه  و  فهم  قابل  و  شفاف  اطالعات  نقش 
به عنوان  سواد  از  برخورداری  می باشد.  موثر  بسیار 
یك توانایی ارزشمند غنای فرهنگی و اجتناب ناپذیر 

زندگی توام با رشد ارزش های انسانی است. 
امروزه حیات رو به رشد جوامع با میزان سواد و دانش 
ارتقای  و  تحول  ایجاد  بنابر این  است.  خورده  پیوند 
فرهنگ محیط زیستی مستلزم افزایش بهره وری نیروی 
انسانی در زمینه مسایل محیط زیستی و اشاعه آموزش 

محیط زیستی در ابعاد گسترده تر می باشد. 
از  محافظت  توانایی  تنهایی  به  مردم  طرفی  از 
محیط زیست خود را ندارند، حال به هر گونه كه باشد. 
شهروندان  مانند  نیز  نهاد ها  سازمان ها،  ارگان ها،  باید 
وظایفی بر عهده گیرند و به معنای دیگر وظایفی كه 
دیگر  و  سازمان ها  عهده  بر  است  عهده شهروندان  بر 
ایفای  سازمان ها  مهم  وظیفه  می باشد.  نیز  ارگان ها 
به  مردم  توجه  جمله  از  زمینه  این  در  مهم  نقش های 
ارزشمند بودن محیط زیست و برجسته سازی این مهم 

با ساخت و اجرای هنجارهای مناسب شهری است. 
می تواند  كشور  در  محیط زیست  از  مطلوب  استفاده 
می تواند  آن  به  توجه  عدم  و  باشد  ماندگاری  ضامن 
توسعه  برنامه های  مجموعه  كه  باشد  مسایلی  متضمن 
با  را  كشور  سیاسی  و  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی، 
مخاطره روبه رو سازد. از این رو درك درست از نقش 
مقابل  در  آن ها  میزان  از  كاستن  و  دارنده  باز  عوامل 
امر  در  موفقیت  به  می تواند  مشوق،  عوامل  تقویت 

حفاظت از محیط زیست بینجامد.
تبلور فرهنگ محیط زیستی در جامعه این است كه فرد 
فرد آحاد مردم جامعه در جمیع جهات محیط زیست 
هیچ گاه  و  بدانند  ارزش  با  و  حیاتی  پدیده  یك  را 
خاك  و  آب  هوا،  كه  آن  تشكیل دهنده  عوامل  به 

می باشند آسیبی نرسانند.

زیست گرا،  محیط  نویسنده ای  مقام  در  تومه  ژرژ 
به  احترام شهروندان هر جامعه  میزان  معتقد است كه 
از  طبیعی،  محیط  از  حفاظت  و  محیط زیستی  اخالق 
جمله معیارهاي سنجش میزان توسعه فرهنگی در آن 
و  فرهنگ  است  معتقد  می شود. وی  محسوب  جامعه 
جامعه با هم در تعامل هستند و فرهنگ هدایت كننده 
عملكرد افراد جامعه مي باشد. با تغییر فرهنگ، مي توان 
عامل  یك  فقط  فرهنگ  اما  داد  تغییر  را  مردم  رفتار 
دنیاي گسترده ای  بلكه  نیست،  عبارت  و  واژه  یا یك 
شناخت،  از  شده  آموخته  مجموعه ای  فرهنگ  است. 
تربیه  و  تعلیم  و  عرف  حقوق،  اخالقیات،  هنر،  باور، 
است یا هم فرهنگ متشكل از عادات و آداب است 
عاداتی كه در طي زمان شكل گرفته اند و مردم مطابق 
آن ها رفتار مي كنند. تومه معتقد نیست كه باید توسعه 
اخالق  پذیرش  با  باید  بلكه  كرد،  متوقف  را  مادی 
هدف  بخشید.  فرهنگی  بعد  توسعه،  به  محیط زیستی 
نهایی آموزش ها و اخالق محیط زیستی، ایجاد تقویت 
و  بین محیط زیست  است.  ایده آل محیط زیستی  رفتار 
توسعه فرهنگی ارتباط متقابل وجود دارد. اگر توسعه 
داراي بعد فرهنگی باشد بهتر مي توان از محیط زیست 
حفاظت كرد و اگر محیط زیست محافظت شود، این 
عمل سبب تقویت هویت فرهنگی خواهد شد. بدین 
ترتیب هدف نهایی، مترادف ساختن توسعه با فرهنگ 

است. 
را  محیط زیستی  سیاست های  گیدنز  انتونی 
پیشرفت هایی مي داند كه به سمت اخالقی شدن نظم 
نكته  این  و  دارد  گرایش  روابط  و  نهاد ها  اجتماعی، 
برای او بسیار ارزشمند است. او جنبش و حركت های 
محیط زیستی را كوششی می داند برای استقرار فردی 
امنیت هنجاری در زندگی مردم.  بنیادهای اخالقی و 
اخالقیاتی كه وی آن را مي پسندد آن اصولی هستند 
كه در دنیای امروزي و شهر نشیني از بین رفته اند. یكی 
حس  رفتن  دست  از  شهری،  نوسازی  پدیده های  از 
محیط  در  زندگی  است.  طبیعی  نظم  میان  زندگی 
شهری، مردم را از واقعیات دنیای طبیعی و وابستگی 

جامعه به آن دور می كند. 
همه  قبال  در  امروزی  انسان  وظیفه  اساسی ترین 
آن،  دست  ساخته های  و  طبیعی  داشته های 
آگاهی  و  دانش  افزایش  بنا  اوست.  مسوولیت پذیری 
مردم در این زمینه گامی  مهم و موثر مي باشد و به نظر 
می رسد رفتار بسیاری از مردم در تخریب محیط زیست 
شهر و جامعه خود از روي نا آگاهی آن ها ا  ست و به 
بیان دیگر بسیاری از افراد نه عمدا بلكه سهوا از جهت 
عمل  محیط زیست  تخریب  راستای  در  بی اطالعی 
می كنند. در كنار آموزش، باال بردن اخالق اجتماعی 
است  دیگری  مهم  عوامل  از  مسوولیت  و  تعهد  و 
محیط زیستی  رفتارهای  و  محیط زیست  حفظ  بر  كه 

تاثیرگذارند. 
كه  می رسیم  نتیجه  این  به  شد  ذكر  باال  در  آنچه  از 
دولت و نهاد های مسوول همراه با شهروندان یكجا در 
زمینه اشاعه و پخش فرهنگ محیط زیستی نكات ذیل 

را در نظر گیرند:
آن  قبال  در  همه  و  بوده  همه  به  مربوط  محیط زیست 

مسوولیت دارند.
افزایش آگاهی های عمومی در بین اقشار مختلف مردم 
و كلیه سطوح تحصیلی برای پیش گیری از تخریب و 

آلودگی محیط زیست صورت گیرد. 
تالش ها برای باال بردن اخالق اجتماعی جهت نهادینه 
محیط زیست  حفظ  رفتارهای  پایداری  و  ساختن 

مناسب در شهر ها و روستا ها بیشتر صورت گیرد.
از  حفاظت  در  مسوولیت پذیری  حس  تقویت 
محیط زیست و ارتقا روحیه تعاون و همكاری در مردم 
و نهایتا تبلور فرهنگ محیط زیستی در اقشار مختلف 

كشور با فرهنگ عمومی  بیشتر شود.
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كشور  اساسی  قانون  پانزدهم  ماده  در  این كه  با  كند. 
»دولت مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگالت 
و محیط زیست تدابیر الزم اتخاذ كند.« در باره اهمیت 
همه سونگر  و  زیبا  بسیار  محیط زیست  و  جنگل ها 
نگارش یافته و بر اساس آن قوانین و مقررات دیگری 
تصویب گردید ه   و  تدوین  تهیه،  آن  از  تبعیت  به  هم 
است. اما، حفظ محیط زیست تنها در شعار باقی مانده 
است، چرا كه به دلیل خالهای آموزشی و آگاهی های 
محیط زیستی، نبود احساس مسوولیت در كل جامعه، 
عدم اخالق اجتماعی مناسب، در نظر نگرفتن موضوع 
تغییر  مثل  آن  با  مرتبط  بحث های  و  محیط زیست 
به طور  برنامه ریزی های مهم دولتی و غیره و  اقلیم در 
آلودگی های  آن ها،  از  ناشی  فرهنگی  فقر  خالصه 
محیط زیستی، تغییر اقلیم و تاثیرات آن بر محیط زیست 

و جامعه، كشور را به مرز بحرانی سوق داده است.
پیگیری علل و عوامل مشكالت محیط زیستی دو  در 
انسان  بیشتر جلب توجه می كنند: یكی دیدگاه  عامل 
تكنالوژی  توسعه  دیگری  طبیعت،  به  نسبت  متمدن 
طبیعت  مالك  را  خود  متمدن  بشر  است.  فناوری  و 
اشرف  به عنوان  انسان  كه  است  باور  این  بر  و  دانسته 
مخلوقات حق هر گونه استفاده از طبیعت را دارا است 
و بدون آن كه در بازسازی و نگهداری آن مسوولیتی 
بشر  فناوری  توسعه  با  دیگر  طرف  از  باشد  داشته 
دست آورد های عظیم و شگفت انگیزی به دست آورده 
دگرگون كننده  و  سازنده  علل  همین  كه  حالی  در 

زندگی بشر را در معرض نابودی قرار داده است. 
پیدا  دامنه  قدری  به  محیط زیستی  مسایل  اكنون 
ختم  فنی  مسایل  به  دیگر  آن ها  قلمرو  كه  كرده اند 
نمی شود. امروز هم مسایل محیط زیستی عمیقا دارای 
محیط زیستی  مسایل  كل  در  و  اجتماعی اند  مفهوم 
بافت های  پذیرش  به منظور  و  دارند  فرهنگی  ریشه 
با  ساختاری  به صورت  باید  جامعه  یك  فرهنگی 
مسایل  به  محیط زیست  حفظ  كرد.  برخورد  موضوع 
آن  مهم ترین  و  بزرگ ترین  كه  دارد  ارتباط  زیادی 
مساله فرهنگ اجتماعی است. در مساله محیط زیست 
رفتار های نا به هنجار در ارتباط با محیط زیست به علت 
و عدم درك درست  فرهنگ شهرنشینی  با  نا آشنایی 
وضعیت  و  جامعه  بر  حاكم  محیط زیستی  اوضاع  از 
فرهنگ  مردم  زیرا  می باشد  مردم  فرهنگی  اعتقادات 
و  محیط زیستی  امكانات  و  طبیعی  منابع  از  استفاده 
را  طبیعت  با  همزیستی  یا  طبیعت  با  زیستن  فرهنگ 

نیاموخته اند و یا به درستی آن را درك نكرده اند.
یكی از دالیل عمده عدم مشاركت افراد در حفاظت 

مساله حفظ محیط زیست  مسایل روز جهان،  از  یكی 
هوا،  آلودگی  هم چون  محیط زیستی  مشكالت  است. 
منابع  از  بی رویه  و  نا درست  استفاده  خاك،  آب، 
شدن  گرم  اقلیم،   تغییر  مثل  آن ها  تاثیرات  و  طبیعی 
زمین، تخریب الیه اوزون، تخریب اراضی، فرسایش 
سیالب ها،  تشدید  حیات،  تنوع  رفتن  بین  از  خاك، 
و  اجتماعی  مشكالت  ایجاد  نامنظم،  بارندگی های 
غیره، از جمله موضوعات می باشند كه نه تنها آرامش 
بلكه سالمتی و  انسان می رباید  از زندگی  امنیت را  و 

هستی را نیز تهدید می كند. 
طبیعت و محیط زیست موهبتی خداوندی است كه از 
مجموعه موجودات، منابع وعوامل و شرایط هماهنگی 
و  دارد  وجود  زنده ای  موجود  هر  اطراف  در  كه 
می آید.  به  وجود  است،  وابسته  آن  به  حیات  ادامه 
اصلی  ترین  تامین كننده  و  زندگی  محل  محیط زیست 
روز  هر  كه  می باشد  پدیده ای  و  است  انسان  نیازهای 
در  انسان  متاسفانه  اما  می شود.  افزوده  آن  اهمیت  بر 
حال حاضر در این كره خاكی با استفاده بیش از حد و 
بدون برنامه ریزی از منابع طبیعی، ایجاد آلودگی های 
توان  بردن  بین  از  و  هوا  و  در خاك، آب  خطرناك 

زیست آن، پرداخته است. 
پایدار  توسعه  موتور  معنای  به  و  اصلی  فرهنگ عامل 
بهبود محیط زیست  است.  از محیط زیست  و حفاظت 
زمانی حاصل خواهد شد كه محیط طبیعی و فرهنگی 
هدفی،  چنین  تحقق  الزمه  باشند.  مرتبط  هم  با  انسان 
یك  اقشار  تمامی   در  محیط زیستی  اخالق  وجود 
محیط زیستی  اخالق  می باشد.  كشور  یك  در  جامعه 
اعم  خود  زندگی  محیط  به  نسبت  بشر  ایده آل  رفتار 
است.  فرهنگی  و  اجتماعی  محیط  طبیعی،  محیط  از 
مجموعه رفتارهای ضابطه مند در بستر فرهنگ موجب 
به  بود.  خواهد  زندگی  مختلف  ابعاد  در  جهت دهی 
توسعه  اصلی  ساختار  و  ریشه  فرهنگ  دیگر  عبارت 
همه جانبه است و زمانی می توان انتظار شادابی و پویایی 
به صورت  این ساختار  كه  تصور كرد  برای جامعه  را 
اصولی انجام یافته باشد. متاسفانه غالب جمعیت كشور 
متنابهی  با چالش های  محیط زیستی  فرهنگ  زمینه  در 
روبه رو است و وسعت دامنه، مقیاس و پیچیدگی آن 

بی سابقه است.
فشار آلودگی های محیط زیستی در مرز بحرانی است 
ادراك  سطوح  در  كشور  فرهنگی  جامعه  هنوز  و 
مفاهیم، روش شناسی های نوین و غیره تاكنون نتوانسته 
فرهنگ  به صورت  شاید  و  باید  كه  طور  آن  است 
پیدا  جایگاهی  كشور  در  كاربردی  و  محیط زیستی 

از طرفی مردم به تنهایی 
توانایی محافظت از 

محیط زیست خود را ندارند، 
حال به هر گونه كه باشد. 
باید ارگان ها، سازمان ها، 

نهاد ها نیز مانند شهروندان 
وظایفی بر عهده گیرند و 

به معنای دیگر وظایفی كه 
بر عهده شهروندان است 

بر عهده سازمان ها و دیگر 
ارگان ها نیز می باشد. 

وظیفه مهم سازمان ها ایفای 
نقش های مهم در این زمینه 

از جمله توجه مردم به 
ارزشمند بودن محیط زیست 
و برجسته سازی این مهم با 
ساخت و اجرای هنجارهای 

مناسب شهری است. 

فرهنگومحیطزیست
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درگیری پولیس اسراییل با جوانان فلسطینی در مسجد 
االقصی وارد سومین روز خود شد.

نیک باستروم، از کارشناسان شناخته شده حوزه هوش مصنوعی 
گفته است، تا قرن آینده، روبات ها و هوش مصنوعی از انسان ها 
آقای  ورلد«،  »تک  وبسایت  گزارش  به  گرفت.  خواهند  پیشی 
آکسفورد  دانشگاه  در  بشر  آینده  انستیتوت  رییس  که  باستروم 
است، گفت: »این احتمال بالقوه وجود دارد که ماشین ها در یک 

صد سال آینده از انسان ها هوشمندتر شوند«. 
یا  و  مصنوعی«  هوش  »اخالقیات  روی  زیادی  تحقیقات  وی 
»خطرهای بیرونی« و هم چنین »افزایش توان بشر« انجام داده است. 
گفت:  آکسفورد  در  کنفرانس  جلسه  جریان  در  باستروم  نیک 
»یکصد سال زمان زیادی است. ما هنوز حتی یک صد سال نیست 
که صاحب کامپیوتر شده ایم و سابقه حضور کامپیوتر در زندگی 
ما حاال ۷۰ ساله شده است. ولی از زمان اولین کامپیوتر تاکنون، 
شاهد هستید که پیشرفت خیلی سریع بوده است و شاید در یک 
صد سال آینده و یا کمتر از آن، قدم های بعدی برداشته شود«. وی 

آغاز  در  دوشنبه  روز  ملل  سازمان  بشر  حقوق  شورای  رییس 
نشست اعضای شورا ضمن استقبال از توافق اتمی میان ایران و 
کشورهای قدرتمند جهان گفت: »ایران را به بهبود و پیشرفت در 

وضع حقوق بشر ترغیب می کنم.«

یک روز بعد از آنکه جلسه وزرای داخله اتحادیه اروپا در 
مورد مکانیزم سهمیه بندی و جابجا کردن ١٢۰ هزار پناهجو 
در این کشورها بی نتیجه ماند، آلمان و اتریش از یکسو و 
اسلواکی از سوی دیگر، خواهان جلسه فوق العاده رهبران 

کشورهای عضو در مورد بحران پناهجویان شدند.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، که کشورش طی دو هفته 
اخیر ٦٣ هزار پناهجو را پذیرفته، روز سه شنبه گفت بحران 
پناهجویان یک معضله برای همه اتحادیه اروپا بشمار می رود 
العاده  و به همین دلیل آلمان و اتریش خواهان جلسه فوق 
یک  در  که  مرکل  خانم  اند.  شده  آینده  هفته  در  اتحادیه 
کنفرانس خبری با ورنر فایمن، نخست وزیر اتریش، سخن 

ورود  از  دارند  قصد  فلسطینیان  می گوید  اسراییل 
اسراییلی ها به محوطه مقابل مسجد االقصی به مناسبت 

فرار رسیدن عید یهودیان جلوگیری کنند.
سازمان  دبیرکل  و  امریکا  امریکا،  صدای  گزارش  به 
ملل متحد از بروز خشونت در مکان های مقدس برای 

یهودیان و مسلمانان ابراز نگرانی کرده اند.
اسراییل  اقدامات  گوید  می  اردن  پادشاه  عبداهلل  ملک 
میان  پیوندهای  است  ممکن  و  است  تحریک آمیز 
اسراییل و اردن را به خطر اندازد. این دو کشور در سال 

١۹۹۴ معاهده صلح امضا کردند.
رییس هالل احمر فلسطینیان از زخمی شدن ٢٦ نفر خبر 
پولیس  مامور  اعالم کرد ۵  نیز  اسراییل  پولیس  داده و 
بازداشت  را  فلسطینی   ٢ و  برداشته  سطحی  جراحات 

کرده است.

افزود: » وقتی توان هوش ماشین ها به توان هوش انسان ها برسد، 
تغییر اساسی در تمدن بشری روی خواهد داد و می تواند حتی 

مهم ترین اتفاقی باشد که در تاریخ برای بشر روی داده است«.

زید رعد الحسین گفت: »استفاده از حکم اعدام، عدم برخورداری 
روزنامه نگاران،  بازداشت  تداوم  و  عادالنه  محاکمه  حق  از 
وبالگ نویسان و مدافعان حقوق بشر هم چنان مایه نگرانی عمده 

است.«
این مسوول ارشد حقوق بشر درباره بحران موج پناهجویان آواره، 
سیاست  برقراری  به  را  اروپا  پناهجویان،  با  بیشتر  همراهی  برای 
جامعی برای گسترش مسیرهای مهاجرت پناهجویان ترغیب کرد.
زید رعد الحسین طی نطقی که در افتتاحیه شورای حقوق بشر 
سازمان ملل متحد ایراد کرد خواستار توقف بازداشت پناهجویان 
و سوءرفتار با آنان بویژه با کودکانی شد که از جنگ و بازداشت 

در کشورهایشان از جمله در سوریه، فرار کرده اند.
این مسوول ارشد حقوق بشر به اعضای ۴۷ گانه شورا در جلسه 
ژنو گفت: »باید مسیرهای مهاجرت و اسکان مجدد توسعه پیدا 
راه  و  می کرده  از مرگ ومیر جلوگیری  تمهیدی که  دو  کنند- 

قاچاقیان را می بندد.«

می گفت با پیشنهاد  وزیر داخله آلمان مبنی بر قطع کمک 
های مالی اروپا به کشورهای مخالف پناهجوپذیری مخالفت 

کرد و گفت تهدید راه رسیدن به توافق نیست.
چک  جمهوری  پولند،  مجارستان،  گزارش ها،  بنابر 
با  قاطعانه  که  هستند  کشورهایی  جمله  از  اسلواکی  و 
جمله  از  کردند.  مخالفت  پناهجویان  اجباری  سهمیه بندی 
بنوبه خود  امروز  اسلواکی  این چهار کشور، نخست وزیر 
اروپا در مورد  اتحادیه  فوق العاده  برگزاری جلسه  خواهان 
چنین  در  تنها  که  کرد  تاکید  و  شد  پناهجویان  بحران 
با سهمیه بندی اجباری  جلسه ای، دالیل مخالفت کشورش 

را توضیح خواهد داد.
سومینروزدرگیریپولیساسراییلبافلسطینیها

رباتهابرانسانهاغلبهخواهندکرد

سازمانمللخواستاربهبودوضعحقوقبشردرایرانشد

آلمان،اتریشوسلواکیخواهانجلسهفوقالعادهاروپا
درموردپناهجویانشدند
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گرفت وگاه های اتومی اش را از سر  کوریای شمالی فعالیت در نیر

کرد وپا علیه قاچاقچیان انسان اقدام خواهند  وهای نظامی ار نیر

کویت محکومیت اعدام برای ۷ مظنون به بمب گذاری در مسجدی در 

تظاهرات ده ها هزار تن نسبت به لوایح امنیتی در جاپان

رای  نشست بدون نتیجه وز
وپایی کشور های ار داخله 

وس  شرکت 95 هزار عسکر ر
رگ نظامی ژه بز در ر

اعالم وضعیت اضطراری 
کالیفرنیا در  فعالیت  کشور  این  کرد،  اعالم  سه شنبه  روز  شمالی  کوریای 

به  است.   گرفته  سر  از  را  اش  اتومی  مرکزی  نیروگاه  در 
گزارش خبر گزاری دولتی کوریای شمالی این موضوع نشان 
از پیشرفت سالح هسته این کشور از نگاه » کیفیت و کمیت« 
می باشد. ارتش کوریای شمالی گفته است که این کشور در 
در  امریکا  اتومی  اسلحه  تابا  است  آماده  شرایطی«  »هرگونه 

منطقه مقابله نماید. 
گردید.  مسدود   ٢۰۰۷ سال  در  بیون  یونگ  هسته ای  نیروگاه 
کوریای شمالی در گذشته تهدید کرده بود که این مرکز را 
دوباره بازگشایی خواهد کرد. این تهدید در سال ٢۰١٣ زمانی 
انجام داد شدت  اتومی اش را  این کشور سومین آزمایش  که 
گرفت. اکنون این کشور فعالیت در این نیروگاه را از سر گرفته 

است.
کشور منزوی کوریای شمالی، معموال هر از گاهی تهدید های 

اروپا  اتحادیه  به  نزدیک  منابع  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
تصویب  به  که  مد«  »نیوفور  طرح  براساس  که  داد  گزارش 
رسیده ناوگان های نظامی متعلق به کشورهای اروپایی از اول 
اکتوبر آینده، دو هفته دیگر، ماموریت خواهند داشت تا کشتی 

امام  مسجد  انفجار  متهم   ٢8 از  نفر   ۷ کویت  جنایی  دادگاه 
صادق را که منجر به کشته شدن ٢۷ نمازگزار و زخمی شدن 
در  دادگاه  این  کرد.  محکوم  اعدام  به  شد،  نفر   ٢۰۰ از  بیش 
نفر   ١۴ حکمی  صدور  با  متهمان  پرونده  بررسی  روز  دومین 
دیگر را نیز تبریه، ولی در عین حال ممنوع الخروج از کشور 

کرده است.
متهمان این پرونده ۷ نفر کویتی، ۵ نفر سعودی، ٣ پاکستانی و 
افراد که تابعیت کامل کویتی ندارند هستند.  ١٣ نفر دیگر از 

ده ها هزار تن از شهروندان جاپان دوشنبه در اعتراض به یک 
تظاهرات  این کشور  پارلمان  مقابل  در  امنیتی  لوایح  مجموعه 
کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به موجب این لوایح که 
دولت شینزو آبه، نخست وزیر جاپان، از آن ها حمایت می کند، 
جاپان قادر خواهد بود برای نخستین بار از زمان جنگ جهانی 
دوم، نیروهای دفاعی خود را به عملیات نظامی خارج از کشور 
وارد  را  جاپان  قانون  این  که  می گویند  تحلیلگران  بفرستد. 

کشور   ٢8 داخله  وزرای  اضطراری  نشست 
توزیع  سر  بر  سنبله،   ٢٣ دوشنبه  عصر  اروپایی 
به  یافت.  پایان  نتیجه  بدون  پناهجویان  عادالنه 
اضطراری  نشست  در  نیویارک تایمز،  گزارش 
بروکسل  در  اروپایی  کشور های  داخله  وزرای 
بر سر تقسیم ١۴۰ هزار مهاجری که خود را به 
ایتالیا و یونان رسانده اند توافق حاصل شده، اما 
اساس این توافق همکاری داوطلبان کشور های 
طریق  از  گزارش هایی  گذشته  در  است.  عضو 
میان  در  پناهجویان  که  رسید  نشر  به  رسانه ها 
شکل  به  باید  اروپا  اتحادیه  کشورهای  اعضای 

عادالنه توزیع گردد.
میان  در  پناهجو  هزار   ١٢۰ اجباری  توزیع 
کشورهای عضو، برنامه ای بود که هفته گذشته 
اروپا  کمیسون  رییس  یونکر،  ژان کلود  توسط 
می گویند  اروپایی  دیپلمات های  اما  شد،  ارایه 
به  اجباری  سهمیه  تخصیص  برای  تالش ها 
و  شده  مواجه  بن بست  با  مختلف  کشورهای 
از کشورهای  علت آن هم مخالفت های برخی 

عضو است.

روسیه روز دو شنبه ٢٣ سنبله، رژه بزرگ نظامی 
برگزار کرد. در این تمرین نظامی حدود ۹۵۰۰۰ 
سرباز روس، که شامل نیروهایی هوایی، دریایی 
و زمینی این کشور می شد شرکت کرده بودند.

اخیرا  روسیه  پرس،  فرانس  آژانس  گزارش  به 
است.  بخشیده  شدت  را  اش  نظامی  تمرینات 
تمرینات  از  این کشور  هدف  می شود  گفته 
نظامی اش  توانایی های  آزمایش  متذکره، 
می باشد. این تمرینات نظامی در حالی صورت 
می گیرد که روابط غرب و روسیه پس از جنگ 

سرد و بحران اکراین به سردی گرایده است.

آتش سوزی در جنگل های کالیفرنیا ادامه دارد 
سوختند.  سوزی  آتش  این  در  خانه  ها  صد  و 
فرار  خود  خانه های  از  نفر  هزاران  هم چنان 
برای  تالش  به  هم چنان  آتش نشانان  می کنند. 
کالیفرینا  جنگل های  در  آتش سوزی ها  مهار 
ادامه می دهند. برخی از ماموران آتش نشانی از 

ایالت های دیگر به کالیفرنیا آمده اند.
فرماندار کالیفرنیا روز یک شنبه در دو بخش این 
ایالت وضعیت اضطراری اعالم کرد و سربازان 
»گارد ملی« برای کمک رسانی به هزاران نفری 
که مجبور به ترک خانه های خود شده اند بسیج 
نواحی  در  که  آتش سوزی ها  شمار  می شوند.  
مختلف کالیفرنیا ایجاد شده به قدری زیاد است 
آتش  که  است  نوعی  به  آن ها  گسترش  نوع  و 
می شناسند.  مختلف  اسامی  با  را  آن ها  نشانان 
خشک سالی  شاهد  امسال  تابستان  کالیفرنیا 
شدید و گسترده ای بود و برخی از مناطق ایالت 
نیز  را  گرمی  فوق العاده  هوای  موج  هفته  این 
تجربه کرد. این شرایط مهار آتش سوزی های 
جنگلی را که به سرعت پیشروی می کند بسیار 

دشوار کرده است.

اتومی  واقعی  قابلیت  اما  متوجه کشور های جهان می سازد.  را 
این کشور هنوز به گونه مشخص معلوم نیست. آخرین ادعای 
رقبایش،  و  این کشور  بین  روابط  احتماال  شمالی  کوریای 
در حالی  این  بدتر خواهد کرد.  را  امریکا  و  کوریای جنوبی 
است که ماه گذشته نیز تنش ها بین کوریای شمالی و جنوبی 

بر اسر انفجار ماین در مرز مشترک دو کشور باال گرفته بود.

هایی را که مظنون به قاچاق انسان بوده و یا می توانند در قاچاق 
انسان مورد استفاده قرار گیرند توقیف نمایند.

اتحادیه  از  پناهندگان  برای  ملل  سازمان  آژانس  حال  دراین 
اروپا خواست به فوریت، یک برنامه مشخص و »جامع« برای 

اسکان پناهندگان پذیرفته شده اعالم نمایند.
و  موانع  به  اشاره  با  خود  گزارش  در  پناهندگان  آژانس 
محدودیت های ایجاد شده در مرزهای اروپا یاد آوری کرده 
است که این وضعیت، یافته شدن راه حلی فراگیر ازسوی همه 
کشورهای  سازد.  می  ضروری  را  اتحادیه  عضو  کشورهای 
برای  مجارستان  و  چک  جمهوری  اتریش،  با  مرز  در  آلمان 

کنترول مرزهای خود اقداماتی را به عمل آورده اند.

صدور حکم اعدام برای عبدالرحمن صباح و فهد فراج معروف 
به والی داعش که در دادگاه حاضر بودند اعالم شد، اما بقیه 
متهمان فراری هستند و حکم اعدام غیابی برای آنها صادر شد.

در اولین روز دادگاه، متهم اول پرونده به نام عبدالرحمن صباح 
افراد بدون تابعیت است، مجددا نسبت به  عیدان که از جمله 
وابستگی خود به  داعش و همکاری در رساندن فرد انتحاری به 
مسجد امام صادق اعتراف کرد. گروه داعش حمله تروریستی 

به مسجد امام صادق را به عهده گرفته است.

این کشور  اساسی صلح طلب  قانون  با  جنگ خواهد کرد که 
در تضاد است.

با  شده،  عنوان  تن  هزار   ۴۵ آن ها  تعداد  که  کنندگان  تظاهر 
را  جنگ  »قانون  و  جنگ«  به  »نه  نظیر  پالکاردهایی  حمل 
کنار بگذار« خواستار استعفای شینزو آبه شدند. این لوایح در 
مجلس نمایندگان جاپان تایید شده و در حال حاضر در حال 

بررسی در مجلس بزرگان است.
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