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آیا به پارملان نیاز است؟ درس های انتخابات 
مجلس نماینده گان
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اگـر در پالیسـی امریـکا فقـط پایـان یافتـِن طوالنی تریـن 
بـه  گروهـی  برابـر  در  آن هـم  امریـکا  تاریـِخ  در  جنـگ 
نـام طالبـان درج شـده باشـد، بـه معنـای آن اسـت کـه 
امریکایی هـا در ایـن مذاکـرات فقـط بـه دنبـاِل نتایجـی 
انـد کـه در نهایت اسـِم طـرِف جنـگ تغییر یابـد و جنگ 
افغانسـتان در مقیاسـی بزرگ تر شـدت یابد. در این مقیاس 

بـزرگ، ممکـن اسـت کـه پـاِی همۀ طرف هـای مبـارزه با 
تروریسـم بین المللـی به جنِگ افغانسـتان کشـانده شـود و 
هـر کشـور سـهِم خـودش را در بمبـاراِن مواضـِع داعـش 
به دسـت آورد. در آن  و حضـور سـنگین در کشـور مـا 
صـورت، افغانسـتان بـه کانـوِن کوچـک امـا عمیـِق یـک 
جنـِگ جهانی تبدیل خواهد شـد و آنـگاه روزگاراِن خوبی 

در انتظـار مـردمِ مـا نخواهـد بـود. امـا اگـر مذاکـرات به 
سـمتی رهنمون شـود کـه در آن امریکا روی خنثا سـاختِن 
عوامـل جنگ سـاز و حـل مسـالۀ جنـِگ افغانسـتان تمرکز 
کنـد، می توانیــم در صبـِح پایـاِن توافقـات روزنـۀ امیدی 
را بـرای یـک زنده گـی متفـاوت و بهتر در کشـور شـاهد 

. . باشیم.

رقابت هــای  و  کشــمکش ها  از  پــس  ســرانجام 
ــی در  ــان رحمان ــای میررحم ــروزی آق ــه، پی دوماه
ــد. ــگاه رییــس پارلمــان افغانســتان محقــق گردی جای

مجلــس  ایــن   رفتــۀ  دســت  از  اعتمــاد  اکنــون 
نماینــده گان وقتــی احیــا می گــردد کــه پارلمــان 
ــت، مســتقل، قانون گــذار،  ــی دول ــۀ اصل ــک پای ــه ی ب

ــا و  ــدۀ آرزوه ــت و نماین ــال حکوم ــر اعم ــر ب ناظ
ــود. ــدل ش ــردم مب ــای م ارزش ه

ــۀ  ــه، خان ــه خان ــردد ک ــی برمی گ ــار زمان ــن اعتب ای
ملــت شــده، از خانــۀ حکومــت »غیرقانونــی« بــه  دور 
باشــد تــا بتوانــد بــر قانون شــکنی، لجــام گســیختگی 
تبعیــض،  از  پُــر  و آجنداهــای شــخصی رییــس 

ــد. ــار زن ــی آن مه ــن و غیرقانون بحران آفری
ــته  ــاد داش ــه به ی ــی جرگ ــرم ولس ــده گان محت نماین
ایــن  رهبــری  نقــش  کــه  همان گونــه  باشــند، 
حکومــت غیرقانونــی در ایجــاد تنــش، تفرقــه و 
اســت،  بــوده  ویرانگرانــه  پارلمــان  بدنام ســازی 
ــد  ــش خواه ــه پی ــش ب ــر از پی ــان ویرانگرانه ت همچن
رفــت، تــا نظــارت پارلمــان در نظــام دولــت بــه صفــر 
برســد، آرزویــی کــه بیشــترین رهبــران انحصارطلــب 
و اســتبدادگر در راه آن تــا ســرحد جــان باختــن پیــش 

رفته انــد.
ــذار،  ــس قانون گ ــک مجل ــرای ی ــی ب ــن گام عمل اولی
ــا  ــد ت ــود می باش ــی موج ــت غیرقانون ــف حکوم توق

ــت آورد. ــود را به دس ــاری خ ــگاه اعتب جای
از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

صفحه 2

مانـدگار: پـس از هشـدار گـروه طالبـان مبنـی بـر هـدف قرار 
دادن رسـانه ها و خبرنـگاران، اکنـون نگرانـی جامعـۀ رسـانه یی 

افغانسـتان بیشـتر از هـر زمـان دیگـری افزایـش یافته اسـت. 
نهـاد نـی بـا پخـش خبرنامه یـی نوشـته اسـت: بـه تازهگـی 
فهرسـت شـماری از رسانه ها در شـبکه های اجتماعی هم رسانی 
می شـود کـه گویـا گـروه طالبـان قصـد حمله بـه این رسـانه ها 
را دارد. در چنیـن شـرایطی، نـی حمایت کننـدۀ رسـانه های آزاد 
افغانسـتان یـک بار دیگـر از حکومت وحدت ملـی می خواهد، 
در تأمیـن امنیـت رسـانه ها و مصونیت جانی خبرنـگاران توجه  
جـدی کـرده و اطمینـان بدهـد کـه از آزادی بیـان و رسـانه ها 

می کند.  حمایـت 
عبدالمجیـب خلوتگر رییـس اجرایی نی می گویـد: »دولت باید 
هـر چـه زودتـر از اقداماتـی کـه بـرای تأمیـن امنیـت رسـانه ها 
انجام داده اسـت جامعۀ رسـانه یی را اطمینان دهـد. انتطار داریم 
حکومـت بر اسـاس مسـوولیت قانونـی اش این اطمینـان خاطر 
را بـه رسـانه ها و خبرنـگاران بدهـد کـه آنچـه در تـوان دارد در 
زمینـۀ تأمیـن امنیـت رسـانه ها و خبرنـگاران انجـام می دهـد و 

نمی گـذارد کـه آزادی بیـان صدمـه ببیند«. 
از  جدیـدی  دور  جریـان  در  نـی  نهـاد  حـال،  همیـن  در 
گفت وگوهـای صلـح امریکا و طالبان از زلمـی خلیل زاد نمایندۀ 
ویـژۀ ایـاالت متحـده امریـکا برای صلـح افغانسـتان می خواهد 
کـه آزادی بیـان و فعالیـت آزاد رسـانه ها را به عنـوان خط قرمِز 

مـردم افغانسـتان در گفت وگوهـای صلـح مطـرح کنـد. 
طالبـان در تاریـخ سـوم سـرطان مـاه جـاری خورشـیدی طـی 
صـدور اعالمیه یی تمامی رسـانه های افغانسـتان را هشـدار داده 
و یـک هفتـه بـرای شـان مهلـت داده بود کـه در صـورت عدم 
تمکین به خواسـت شـان به رسـانه ها بـه عنوان اهـداف نظامی 
حملـه خواهنـد کـرد. مـوردی که بـا انتقاد شـدید خبرنـگاران، 

دفتـر یونامـا و سـفارت امریـکا در کابل روبه رو شـد.

ــه دې وروســته  ــي، ل د افغانســتان جمهــوري ریاســت واي

ــه  ــولې پ ــارې د س ــده چ ــو عم ــولې د پروګرامون ــه د س ب

چــارو کــې د دولــت د وزارت لــه لــوري پرمــخ وړل 

ــږي. کې

ــوي د  ــین مرتض ــاه حس ــد ش ــتیال ویان ــمرش مرس د ولس

ــل چــې د ســولې  ــه ووی ــو ت ــه ورځ ازادي راډي یکشــنبې پ

د مشــوريت لویــې جرګــې لــه وړاندیــز رسه ســم، د ســولې 

د عــايل شــورا د اصالحاتــو پــه څرنګــوايل کار روان دی.

ده وویــل: تاســې پــه جریــان کــې یاســت چــې د ســولې 

پــه مشــوريت لویــه جرګــه کــې د ســولې پــه عــايل شــورا 

ــه  ــات ب ــوی و، اصالح ــګار ش ــو ټین ــه اصالحات کــې پ

ــو  ــې د اصالحات ــو دا چ ــي، خ ــې راځ ــورا ک ــه ش ــه دغ پ

څرنګوالــی بــه څــه ډول وي، څــه وخــت بــه عمــي کېږي، 

اوس لــه وختــه مخکــې خــره ده، خــو دا مهــال د ســولې 

ــې د  ــارو ک ــه چ ــولې پ ــه د س ــده برخ ــو عم د پروګرامون

دولــت د وزارت لــه لــوري چــې ښــاغلی رحیمــي یــې پــه 

ــږي. ــخ وړل کې ــې دی، پرم راس ک

د محمــد ارشف غنــي د تــازه فرمــان لــه مخــې د ولســمرش 

د دفــر پخوانــی رئیــس عبدالســالم رحیمــي د ســولې پــه 

چــارو کــې د دولــت د وزیــر پــه توګــه ټــاکل شــوی دی.

ــورا  ــايل ش ــولې ع ــې د س ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

شــااوخوا نهــه کالــه وړانــدې د پخــواين ولســمرش حامــد 

کــرزي د واک پــه مهــال د لویــې جرګــې د ۱۶۰۰ اســتازو 

پــه وړاندیــز رامنځتــه شــوه چــې لــه شــپېتو زیــات غــړي 

لــري.

د ســولې پــه عــايل شــورا کــې یــو شــمېر پخــواين جهــادي 

مــرشان، دینــي عاملــان او قومــي مــرشان شــامل دي چــې 

ډېــر ځلــه د دوی پــه کارونــو نیوکــې شــوې دي.

ــه  ــه دا دي چــې د متجانــس جورښــت ل ــره انتقادون ــر ډې ت

املــه دغــه شــورا ونــه توانېــده چــې پــه تېــرو کلونــو کــې د 

ســولې پــه برخــه کــې د پــام وړ پرمختــګ وکــړي.

امیدوارم اعتماد پارلمان احیا گردد؛ خانه، خانۀ ملت شود 
و از »فساد خانۀ حکومت« فاصله بگیرد

نــــی:
دولت باید از آنچه برای تأمین امنیت 

خبرنگاران انجام داده است گزارش دهد

ارګ:

 نور به د سولې د پروګرامونو عمده چارې 

د سولې په چارو کې د دولت وزارت سمبالوي مذاکرات طالبان و امریکا- دور هفتم؛ آیا جنگ به ناِم »طالبان« پایان خواهد یافت؟
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شورای والیتی و باشنده گان تخار:
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مجلــس  ریاســت  مشــکل  ســرانجام 
نماینــده گان بــه گونه یــی کــه حتــا قابــل 
تصــور هــم نبــود، پایــان یافــت و میررحمــان 
چندیــن  برگــزاری  از  پــس  رحمانــی 
ــت دور  ــه ریاس ــی ب ــات درون پارلمان انتخاب
هفـــدهم مجلــس نماینــده گان بــا گرفتن 136 
ــه در  ــی ک ــا جنجال های ــت. ب ــت یاف رای دس
مــورد برنــدۀ نخســتین انتخابــات کرســی 
ریاســت مجلــس نماینــده گان بــه وجــود 
آمــده بــود و دخالت هایــی کــه از ســوی 
ــود  ــس وج ــن مجل ــات ای ارگ در کار انتخاب
ــاده گی  ــه به س ــت ک ــان نمی رف ــت، گم داش
آقــای رحمانــی بتوانــد بــه ایــن ســمت 

ــود.  ــده ش برگزی
آقــای رحمانــی بــا همــۀ حرف وحدیث هایــی 
کــه در مــوردش گفتــه می شــود، نشـــان 
داد کــه اهــل مــدارا و شــکیبایی اســت و 
متشــنج  را  مجلــس  فضــای  نمی خواهــد 
آن  از  و  حاشــیه یی  بحث هــای  درگیــِر  و 
مهم تــر قومــی ســازد. او بــا طمأنینــه و ســعۀ 
ــه اش  ــی کــه علی ــه حرف های صــدر نســبت ب
گفتــه می شــد، برخــورد کــرد و بــه صــورِت 
ــرد.  ــت ک ــازی را رعای ــدۀ ب ــک قاع دموکراتی
ــای  ــه آق ــراد شایســته تری نســبت ب ــاید اف ش
رحمانــی بــرای احــراز کرســی مجلــس 
نماینــده گان در میــان اعضــای مجلــس وجــود 
و  قــدرت  بــا  می  توانســتند  کــه  داشــتند 
ــت  ــمت را مدیری ــن س ــتری ای ــِت بیش صالب
کننــد، ولــی از آن جایــی کــه اصــل اســـاسی 
ــراد  ــات و رای اف ــی انتخاب ــن نهادهای در چنی
اســت، آقــای رحمانــی در حــال حاضــر 
ــن  ــه چنی ــان داد ک ــی نش ــورِت عمل ــه ص ب

ــس دارد. ــِل مجل ــی را در داخ حمایت
 در همیــن حــال، برخــورد رقیــِب آقــای 
ــد  ــز نبای ــای وردک را نی ــی آق ــی یعن رحمان
در فروکــش کــردِن غایلــۀ مجلــس دســت کم 
گرفــت. او هــم بــا برخــورد مدنــی و در 
ــس  ــه در مجل ــان داد ک ــین نش ــورِ تحس خ
ــر  ــال ناص ــر از کم ــرادی غی ــده گان اف نماین
دارنــد  وجــود  او  هم پیمانــاِن  و  اصولــی 
کــه مســایِل کالِن کشــور برای شــان دارای 
ــی  ــد یکپارچه گ ــت و نمی خواهن ــت اس اهمی
و وحــدت ملــی مــردم افغانســتان دســتخوِش 
ــا طــرِح  ــه حت ــی شــود ک ــه و حرف های توطی

ــت. ــرم آور اس ــز ش ــا نی آن ه
نتایــج  این کــه  از  پــس  وردک  آقــای   
ــا  ــد، ب ــالم ش ــس اع ــل مجل ــات داخ انتخاب
ــده  ــه برن ــود را ک ــِب خ ــِت رقی ــت دس متان
ــی  ــر چوک ــت و ب ــود، گرف ــده ب ــالم ش اع
ریاســت مجلــس نشــاند و برایــش ایــن 
ســمت را تبریــک گفــت. او از تمــام اعضــای 
مجلــس خواســت کــه آقــای رحمانــی را بــه 
ــه  ــند و ب ــم بشناس ــس دورِ هفده ــث ریی حی
ــد. ایــن چیــزی  ــرام بگذارن رای اکثریــت احت
ــرد  ــور ک ــانی تص ــد به آس ــه نمی ش ــود ک ب

ــاد.  ــاق افت ــا اتفـ ــد، ام ــاق می افت ــه اتف ک
از  بســیاری  بــر  وردک  آقــای  حرکــِت 
خــط  قوم محــور  و  تنــگ  دیدگاه هــای 
بطــالن کشــید و ثابــت کــرد کــه افغانســـتان 
ــن  ــت. ای ــاکناِن آن اس ــترِک ُکل س ــۀ مش خان
برخــورد عمــاًل در تقابــل بــا برخــوردی 
ــِب  ــی رقی ــرار دارد کــه کمــال ناصــر اصول ق
پیشــیِن آقــای رحمانــی بــه نمایــش گذاشــت 
ــمت  ــه س ــس را ب ــه مجل ــود ک ــک ب و نزدی

دوقطبــی شــدن و برخوردهــای غیرقابــل 
از  برخوردهایــی  پیش بینــی ســوق دهــد؛ 
ــه  ــتبدادی ک ــتیالگرانه و اس ــوِع اس ــان ن هم
ــانی  ــی و انس ــاِن جهان ــپهر گفتم ــر در س دیگ

ــدارد.  ــی ن ــورد قبول ــگاهِ م ــچ جای هی
و  مــدارا  گفتمــاِن  بــه  وردک  آقــای 
ــی  ــای اصول ــق دارد و آق ــوری تعل قانون مح
پیــرو گفتمــاِن تعصــب و جهــل مرکب اســت. 
ایــن تفکــر در طــول تاریــخ باعــث انقطــاب و 
کشــکمش و تقابل شــده و از مردم افغانســتان 
ــه اســت.  ــی گرفت ــه قربان ــۀ بی رحمان ــه گون ب
ــی تفکــر  ــِل آن یعن ــه تفکــر بدی ــی ک در حال
ــروز  ــد، ام ــب می ش ــر غال ــای وردک اگ آق
ــف بار و  ــِت تأس ــن وضعی ــتان در چنی افغانس

نمی بــود. ناراحت کننده یــی 
ــوری  ــت جمه ــای ریاس ــر در انتخابات ه  اگ
ــای  ــر اصــل تقابل ه ــزدان ب ــز برخــورد نام نی
قومــی و زبانــی قــرار نمی گرفــت و انســانیت 
و قانون محــوری بــه کرســی می نشســت، 
و  کشــور  امــروزِ  مشــکالِت  از  بســیاری 
ــی را  ــد. درس ــده بودن ــل ش ــا حـ ــۀ م جامع
ــوان  ــه از دو برخــورد داخــل مجلــس می ت ک
گرفــت، بســیار چشــم گیر و قابــل اعتناســت. 
ــه  ــت ک ــه اس ــن نکت ــاوی ای ــن درس ح ای
جنــگ و کشــمکش های فعلــِی افغانســتان 
محصــول غلبــۀ تفکــر نــوِع »اصولــی« آن 
ــس  ــی« در مجل اســت. اگرچــه »تفکــر اصول
رای نیــاورد و شکســت خــورد، ولی متأســفانه 
ایــن تفکــر در طــول تاریــخ بــه زور قــدرت و 
ســالح و پــول پیـــروز بوده اســت. حــاال یک 
لحظــه فکــر کنیــد کــه اگــر در انتخابات هــای 
ــزی  ــور چی ــورِی کش ــت جمه ــتۀ ریاس گذش
کــه در انتخابــات آخــرِی مجلــس اتفــاق 
افتــاد، اتفــاق می افتــاد، مــا در کجــای تاریــخ 
ــا  ــتیم؟ آی ــرار می داش ــدرت ق ــباِت ق و مناس
بازهــم کشــورِ مــا دچــار تشـــنج، درگیــری، 
جنــگ و فقــر می بــود؟ آیــا بازهــم بــر 
ــم  ــاِن ه ــه ج ــزرگ ب ــرد و ب ــِر مســایل ُخ س

را می کشــتیم؟  می افتادیــم و یکدیگــر 
بــدون شــک نتیجــه آن چیــزی نمی بــود 
کــه فعــاًل هســت. درِس دیگــری کــه از 
ــِم  ــت، تعمی ــوان گرف ــس می ت ــات مجل انتخاب
آن بــه دیگــر مناســباِت سیاســی و اجتماعــی 
ــت  ــات ریاس ــه انتخاب ــه ب ــور و از جمل کش
جمهــوری آینــده اســت. اگــر انتخابــات آینده 
ــزار  ــر برگ ــر و قانون مدارانه ت ــای بهت در فض
ــردم مشــخص  ــود و نتیجــۀ آن را آرای مـ ش
کنـــد و بازنــدۀ انتخابات دســِت برنــدۀ واقعی 
ــاور  ــد، ب ــک بگوی ــش تبری ــرد و برای را بگی
ــو  ــه جل ــال ب ــد س ــتان ص ــه افغانس ــد ک کنی
گام خواهــد گذاشــت. همیــن یــک موضــوع 
اگــر واقعــًا در کشــور مــا اتفــاق بیفتــد، شــاید 
ــان جنــگ،  ــرای پای ــاز نباشــد کــه ب دیگــر نی
بــه ایــن کشــور و آن کشــور متوســل شــویم 
و بــرای پیشــرفت و آســایِش مــردمِ خــود بــه 

ــم. ــی بپردازی گدای
و  بــزرگ  اتفاق هــای  کــه  می گوینــد   
سرنوشت ســاز کــه تاریــخ را دگرگــون کــرده 
انــد، سرمنشــاءهای کوچــک داشــته انــد. 
کاش اتفـــاق مجلــس نماینــده گان نیــز بــرای 
ــزرگ و  ــای ب ــاِی اتفاق ه ــا سرمنش ــور م کش

ــد!   ــارک باش مب
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دور هفتــِم مذاکــراِت امریــکا و طالبــان در قطــر آغــاز شــده  اســت. 
ایــن نشســت کــه بســیار مهــم خوانــده شــده، ســبِب یــک سلســله 
ــه  ــوم نیســت ک ــوز معل ــه هن ــا و برداشــت هایی شــده  ک تحلیل ه
ــروج  ــان خ ــِن زم ــه تعیی ــند. اگرچ ــت باش ــا درس ــِک آن ه کدام ی
ــتان  ــه افغانس ــِت این ک ــتان، ضمان ــی از افغانس ــای امریکای نیروه
ــاز  ــس و آغ ــود، آتش ب ــل نش ــم تبدی ــون تروریس ــه کان ــر ب دیگ
ــن  ــتان، از مهم تری ــت افغانس ــان و حکوم ــان طالب ــرات می مذاک
ــده  ــده ش ــم خوان ــرات دور هفت ــث در مذاک ــورد بح ــایِل م مس
ــه این کــه هیچ کــس به جــز همــان  ــا توجــه ب ــا آن هــم ب اســت، ب
ــاِت  ــتان جزیی ــکا و پاکس ــورهای امری ــده و کش ــۀ مذاکره کنن حلق
مذاکــرات را نمی دانــد، انتظــار از دور هفتــِم مذاکــرات و برداشــتی 

ــم و ناروشــن اســت.   ــرد، بســیار مبه ــه از آن صــورت می گی ک
مذاکــره بــا طالبــان در افغانســتانی کــه مــردمِ آن تشــنۀ صلــح انــد 
ــا و  ــه دل گیری ه ــه همــان پیمان ــا ب ــا اســتقبال مواجــه شــده، ام ب
ــردم  ــرا م ــت؛ زی ــته اس ــال داش ــه دنب ــی را ب ــاِی عمده ی نگرانی ه
نمی داننــد وقتی کــه امریکایی هــا روی مســایِل مــورد عالقــۀ 
خودشــان بــا طالبــان بحــث می کننــد و طــرِف طالبــان نیــز مــوارد 
ــنگین  ــبک و س ــا س ــا امریکایی ه ــان را ب ــۀ خودش ــورد عالق م
ــد  ــردم( خواه ــا )مـ ــِق آن ه ــرای عالی ــی ب ــه اتفاق ــد، چ می کنن
ــه نشــان  ــچ چشــم اندازِ روشــنی ک ــب، هی ــن ترتی ــه همی ــاد! ب افت
ــود،  ــر می ش ــح منج ــه صل ــرات ب ــر مذاک ــاهِ دیگ ــا دو م ــد ت بده
وجــود نــدارد؛ زیــرا اهــداِف امریکایی هــا از گفت وگــو بــا 
ــن  ــتان روش ــح در افغانس ــیِع صل ــاِس وس ــوز در مقی ــان هن طالب
ــه  ــی، ب ــوان مســایل داخل ــه عن ــم ب نیســت و برخــی مســایِل مه
مذاکــراِت بین االفغانــی تعلــق گرفتــه اســت. امــا پرســش اساســی 
ــح  ــن از توافقــات صل ــوع نتیجــه گرفت ــا هــر ن ــه »آی این اســت ک
بــا طالبــان، بــه معنــای تشــدید رونــد جنــگ در کشــور نخواهــد 
بــود؟« زیــرا دو احتمــال در مذاکــراِت صلــح مطــرح اســت: اول 
این کــه افغانســتان بــر اســاس اصــرار طالبــان بایســتی بــه »امــارت 
ــه  ــاًل دشــوار و ب ــِر کام ــک ام ــن ی ــه ای ــد ک ــذار کنـ اســالمی« گ
ــان  ــه طالب ــت. دوم این ک ــر اس ــۀ صف ــه نقط ــت ب ــای بازگش معن
ــروه  ــِت افغانســتان شــریک شــوند و گ ــا نظــام و دول ــد و ب بیاین
ــه بازهــم ســبب  ــت گــردد، ک ــک تقوی ــۀ اتوماتی ــه گون داعــش ب

ــود.  ــۀ جنــگ خواهــد ب ادام
امــا نتیجــۀ گفت وگــو هرچــه کــه باشــد، یــک نکتــه بــه نظــِر مــا 
روشــن اســت و آن این کــه: امریکایی هــا بــه دنبــاِل پایــاِن جنــگ 
ــان« را ختم شــده  ــا طالب ــگ ب ــکا »جن ــی امری ــد. یعن ــان ان ــا طالب ب
ــی« در  ــا تروریســم بین الملل ــا »داعــش ی ــگ ب ــد و جن اعــالن  کن
ــرا تصــور  ــود. زی ــه ش ــی گرفت ــر پ ــر و بزرگ ت ــی پیچیده ت مقیاس
ــان و  ــراِت طالب ــوع نتیجــه از مذاک ــر ن ــِح ه ــه در صب می شــود ک
ــرات  ــۀ دوم مذاک ــج مرحل ــه نتای ــی ک ــا در صورت ــکا و حت امری
ــخص  ــز مش ــود نی ــده می ش ــی« خوان ــرات بین االفغان ــه »مذاک ک
ــه نظــر می رســد و  ــا داعــش طبیعــی و بدیهــی ب شــود، جنــگ ب
همیــن مســأله ســبب وخیم تــر شــدِن وضعیــت امنیتــی افغانســتان 

خواهــد شــد. 
اگــر در پالیســی امریــکا فقــط پایــان یافتــِن طوالنی تریــن جنگ در 
تاریــِخ امریــکا آن هــم در برابــر گروهــی بــه نــام طالبان درج شــده 
ــای آن اســت کــه امریکایی هــا در ایــن مذاکــرات  ــه معن باشــد، ب
فقــط بــه دنبــاِل نتایجــی انــد کــه در نهایــت اســِم طــرِف جنــگ 
ــدت  ــر ش ــی بزرگ ت ــتان در مقیاس ــگ افغانس ــد و جن ــر یاب تغیی
ــۀ  ــاِی هم ــه پ ــت ک ــن اس ــزرگ، ممک ــاس ب ــن مقی ــد. در ای یاب
طرف هــای مبــارزه بــا تروریســم بین المللــی بــه جنــِگ افغانســتان 
کشــانده شــود و هــر کشــور ســهِم خــودش را در بمبــاراِن مواضــِع 
ــت آورد. در آن  ــا به دس ــور م ــنگین در کش ــور س ــش و حض داع
صــورت، افغانســتان بــه کانــوِن کوچــک امــا عمیــِق یــک جنــِگ 
جهانــی تبدیــل خواهــد شــد و آنــگاه روزگاراِن خوبــی در انتظــار 
مــردمِ مــا نخواهــد بــود. امــا اگــر مذاکــرات بــه ســمتی رهنمــون 
شــود کــه در آن امریــکا روی خنثــا ســاختِن عوامــل جنگ ســاز و 
حــل مســالۀ جنــِگ افغانســتان تمرکــز کنــد، می توانیـــم در صبــِح 
پایــاِن توافقــات روزنــۀ امیــدی را بــرای یــک زنده گــی متفــاوت 
و بهتــر در کشــور شــاهد باشــیم. آرزوم داریــم کــه ایــاال متحــدۀ 
ــر در افغانســتان به درســتی  ــک طــرِف درگی ــوان ی ــه عن ــکا ب امری
ــح در  ــه در آن صل ــد ک ــی باش ــازِ گفت وگوهای ــراح و زمینه س ط
ــگ گســترده تر و  ــاد جن ــه ابع ــه این ک ــرار شــود، ن افغانســتان برق

ــود. ــر ش پیچیده ت

مذاکرات طالبان و امریکا- دور هفتم؛

آیا جنگ به ناِم »طالبان« پایان خواهد یافت؟

درس های 
انتخابات 
مجلس 

نماینده گان
درســی را که از دو برخــورد داخل 
مجلــس می تــوان گرفت، بســیار 
چشم گیر و قابل اعتناست. این درس 
حــاوی این نکته اســت که جنگ و 
افغانســتان،  فعلی  کشــمکش های 
»اصولی«  نــوِع  تفکِر  غلبۀ  محصول 
آن اســت. اگرچه »تفکر اصولی« در 
نیاورد و شکست خورد،  مجلس رای 
ولی متأســفانه این تفکــر در طول 
تاریخ به زوِر قدرت و ســاح و پول 
پیـــروز بوده است. حاال یک لحظه 
انتخابات های  در  اگــر  که  کنید  فکر 
کشور  ریاســت جمهورِی  گذشــتۀ 
چیزی که در انتخابات آخرِی مجلس 
اتفــاق افتاد، اتفــاق می افتاد، ما در 
قرار  قدرت  مناسباِت  و  تاریخ  کجای 
ما دچار  بازهم کشوِر  آیا  می داشتیم؟ 
تشـنج، درگیری، جنگ و فقر می بود؟ 
آیا بازهم بر سِر مسایل ُخرد و بزرگ 
به جاِن هــم می افتادیم و یکدیگر را 

می کشتیم؟

ان
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روح اهلل بهزاد

شــماری از اعضــای شــورای والیتــی تخــار می گوینــد کــه 
ــت  ــن والی ــز ای ــان مرک ــری شــهر تالق ــان در 5 کیلومت طالب
ــت تخــار را در  ــن وضعی ــان، ای ــۀ آن ــه گفت ــد. ب ــرار دارن ق

آســتانۀ ســقوط قــرار داده اســت.
آنــان همچنــان می گوینــد کــه طالبــان در خانه هــای و 
میــان کشــت زارهای مــردم پنهــان شــده اند و ایــن کار 
ــده اســت.  ــردم ش ــی م ــای زراعت ــودی فرآورده ــبب ناب س
در همیــن حــال، امــا مســووالن حکومــت محلــی والیــت 
ــد.  ــر می دهن ــت خب ــن والی ــد در ای ــان تهدی تخــار از پای

ــد کــه  ــده پولیــس تخــار می گوی حشــمت اهلل مســلم، فرمان
۸۰ درصــد قریه جــات منطقــۀ قلبــرس شــهر تالقــان را کــه 

ــد. ــاز پــس گرفته ان ــود را ب در اختیــار طالبــان ب
ــی  ــتاهای باق ــه روس ــد ک ــان می گوی ــلم همچن ــای مس آق
ــه زودی از  ــز ب ماننــد، خواجــه چنــگال و مســجد ســفید نی

حضــور طالبــان پاک ســازی می شــود.
ــر  ــد: اگ ــار می گوین ــی تخ ــۀ مدن ــاالن جامع ــی از فع برخ
فرمانــده پولیــس تخــار مناطــق تحــت اثــر طالبــان را بــه ص 
ــح«  ــده فات ــد، او را »فرمان ــازی کن ــی پاک س ــورت ُکل ص

ــد. ــب می دهن لق
در همیــن حــال شــماری از باشــنده گان تخــار، امــا از 
ــد.  ــدار می دهن ــت هش ــن والی ــی در ای ــد امنیت ــت ب وضعی
بــا روزنامــۀ  ایــن والیــت در گفت وگــو  باشــنده گان 
ــر  ــد: اگ ــی می گوین ــش ناامن ــی از افزای ــا نگران ــدگار ب مان
بــه وضعیــت ایــن والیــت توجــه صــورت نگیــرد، احتمــال 

ســقوط ایــن والیــت پیش بینــی می شــود.
ایــن باشــنده گان، همچنــان گفته انــد کــه بــه دلیــل حمــالت 
طالبــان و افزایــش ناامنــی شــمار زیــاد از خانواده هــای بــه 

ــواری شــده اند.  ــل مت والیت هــای همجــوار و کاب
ــی  ــت محل ــان از حکوم ــار همچن ــت تخ ــند ه گان والی باش
ــی  ــه در حال ــد ک ــرده و می گوین ــکایت ک ــت ش ــن والی ای
ــدازۀ کافــی نیروهــای امنیتــی و دفاعــی در ایــن  ــه ان کــه ب
والیــت حضــور دارنــد، امــا بنــا بــه الیــل نامعلــوم عملیــات 

ــد. ــام نمی دهن انج
ــی تخــار از آماده گــی  از ســویی هــم، عبدالحــق شــفق وال
جــدی بــرای پاک ســازی ســاحات اشــغالی طالبــان در ایــن 

ــد. ــر می ده ــت خب والی
ــگاران  ــا خبرن ــه ب ــری ک ــوار تصوی ــک ن ــای شــفق در ی آق
ــروز(  ــروز )دی ــح ام ــت: صب ــرد، گف ــت می ک ــی صحب محل
عملیــات پاک ســازی حومــۀ شــهر تالقــان و بهــارک توســط 

نیروهــای امنیتــی آغــاز شــده اســت.
ــی  ــی از نیروهــای امنیت ــت هوای ــای شــفق گفــت: حمای آق

ــود دارد،  وج
ــر نیروهــای  ــا )امنیتــی( دو- ســه براب  نیروهــای انســانی م
دشــمن هســتند، یعنــی در برابــر هــر فــرد دشــمن، ســه تــن 

از نیروهــای امنیتــی قــرار دارد. 
ــترش  ــی از گس ــورای والیت ــای  ش ــال، اعض ــن ح در همی
ــر  ــار خب ــت تخ ــوالی های والی ــماری از ولس ــگ در ش جن

می دهنــد. 
ــار  ــی تخ ــورای والیت ــو ش ــک عض ــی، ی ــت اهلل قربان عصم
بــه روزنامــۀ مانــدگار گفــت کــه طالبــان بــه ولســوالی های 
ــرکات  ــار تح ــه غ ــک آب و خواج ــارک، نم ــکمش، به اش

ــد.  ــش داده ان خــود را افزای
آقــای قربانــی می گویــد کــه طالبــان در 5- ۸ کیلومتــر 
ــرد،  ــد و اگــر توجــه صــورت نگی ــرار دارن ــز تخــار ق مرک

ایــن والیــت بــه دســت گــرو طالبــان ســقوط کــرده اســت. 
او گفــت کــه هرچنــد طالبــان در ولســوالی های اشــکمش و 
نمــک آب بــه شکســت مواجــه شــده اســت، امــا تهدید هــای 
بــه شــکل جــدی وجــود دارد و اگــر توجهی بــه آن صورت 

نگیــرد، »فاجعــۀ کنــدز در تخــار« تکــرار خواهــد شــد. 
ــان  ــگ در زم ــه جن ــد ک ــان می گوی ــی، همچن ــای قربان آق
ــن  ــی  در ای ــای زراعت ــان از فرآورده ــرداری دهقان ــل ب فص
والیــت صــورت گرفتــه اســت و طالبــان در میــان خانه های 
ــد و  ــان کرده ان ــت خــودرا پنه ــا و زراع ــان باغ ه ــردم، می م

ــاند. ــردم می رس ــه حاصــالت م ــیب جــدی ب ــن آس ای
ایــن عضــو شــورای والیتــی تخــار می گویــد کــه نهادهــای 
محلــی تخــار هشــدار مــردم را در رابطــه تهدیــد امنیتــی از 
طــرف طالبــان جــدی گرفتنــد و ایــن ســبب شــد تــا طالبــان 

بیشــتز از بیــش قــدرت بگیرنــد. 
آقــای قربانــی افــزود کــه در حــال حاضــر بیــش از 1 هــزار 
خانــواده از ولســوالی های بهــارک و تالقــان بیجــا شــده اند. 
والیــت تخــار از والیت هــا نســبتًا امــن در  شــمال کشــور 
بــود، در حالــی ســال گذشــته، والیــت کنــدز در همجــواری 

ــد. والیــت   ــه ســقوط مواجــه گردی ــاره ب ــن والیــت دوب ای
ــا  ــت. ام ــود/ اس ــی ب ــای امنیت ــار چالش ه ــز دچ ــالن نی بغ
پــس از اعــالم عملیــات موســوم بــه الفتــح از طــرف 
طالبــان، تهدید هــای امنیتــی بــه والیــت تخــار نیــز افزایــش 

یافــت. 
پــس از ایــن اعــالم طالبــان، حــدود دو هفتــه پیــش 
سرپرســتان وزارتخانه هــای دفــاع و داخلــه را بــه ایــن 
آورد  بی دســت  را  الفتــح  عملیــات  و  رفتنــد  والیــت 
ــت  ــه شکس ــان را ب ــروه طالب ــه گ ــد ک ــده و افزودن خوان

می کننــد. مواجــه 
گفتنــی اســت کــه حمــالت طالبــان همزمــان بــا آغــاز دور 
ــش  ــر افزای ــان در قط ــکا - طالب ــای امری ــم گفت وگوه هفت

یافتــه اســت. 
ــان  ــی و همچن ــات امریکای ــان و مقام اعضــای پیشــین طالب
امیــدواری  ابــراز  ملــی  وحــدت  حکومــت  رییــس 
ــم گفت وگوهــای صلــح دراوزۀ را  کرده اســت کــه دور هفت
بــرای آغــاز گفت وگوهــای داخلــی حکومــت افغانســتان و 
ــد. ــس دســت یابن ــک آتش ب ــه ی ــا ب ــد ت ــد بزن ــان کلی طالب

ــوری  ــای جمه ــه گانه در نظام ه ــی از ارکان س ــان یک پارلم
حکومت هــای  بنیادیــن  اســاس  اســت.  دموکراســی  و 
ــده  ــذاری ش ــل بنیان گ ــن اص ــای همی ــر مبن ــی ب دموکراس
اســت. فلســفۀ وجــودی و ماهیــت اصلــی نظریــۀ تفکیــک 
ــون  ــت، چ ــت اس ــدرت دول ــارت از ق ــرل و نظ ــوا کنت ق
قــدرت فســادآور اســت و در صــورت کنتــرل و مدیریــت 
ــردازن  ــد. نظریه پ ــز باش ــن نی ــد فاجعه آفری ــدن، می توان نش
ــی آورد، در  ــادبار م ــدرت فس ــه ق ــرض ک ــن پیش ف ــا ای ب
تکاپــوی یافتــن راهــی بــرای کنتــرل آن افتیــدن و در نهایت، 
ــرل  ــرای کنت ــوازی را ب ــدرت م ــا ق ــوا ی ــک ق ــل تفکی اص
ــوا اســت. ــک ق ــان تفکی ــه همان ــد ک ــدرت مطــرح کردن ق

نظریــۀ تفکیــک قــوا از ســوی منتســکیو، نظریه پــرداز قــرن 
ــام »روح القوانیــن« مطــرح شــد.  هجدهــم در کتابــی زیــر ن
ــع  ــه تجمی ــد ک ــتدالل می کن ــاب اس ــن کت ــکیو در ای منتس
دســت  در  اجرایــی  و  قضایــی  قانون گــذاری،  قــدرِت 
ــی  ــر و منته ــی منج ــتبداد و خودکامه گ ــه اس ــرد، ب ــک ف ی
ــتفاده  ــری از سوءاس ــرای جلوگی ــت ب ــود. او در نهای می ش
از قــدرت، پیشــنهاد می کنــد کــه دســتگاه دولتــی بایــد بــه 
ــدرت،  ــه ق ــود ک ــیم ش ــی و تقس ــم، طراح ــی تنظی گونه ی

ــد. ــرل کن ــدرت را کنت ق
ــوری  ــی و جمه ــای دموکراس ــکل گیری نظام ه ــش از ش پی
ــا  ــور در دنی ــاهی و امپران ــای ش ــا، نظام ه ــا دولت-ملت ه ی

ــه در  ــخصی ک ــر ش ــا ه ــور و ی ــاه، امپرات ــود. ش ــلط ب مس
ــت،  ــرار می گرف ــام ق ــا نظ ــی ی ــد سیاس ــک واح رأس ی
ــی را در  ــد سیاس ــک واح ــدرت ی ــا و ق ــام صالحیت ه تم
قبضــۀ می داشــت. یعنــی صالحیت هــای قانون گــذاری، 
قضایــی و اجرایــی در دســت شــاه متمرکــز بــود کــه 
ــس  ــا پ ــی آورد. ام ــار م ــی ب ــتبداد و خودکامه گ ــًا اس نهایت
ــا و تســلط نظــم وســتفالیایی  از شــکل گیری دولت-ملت ه
بــر جهــان، نظریه پــردازان بــرای جلوگیــری از سوءاســتفادۀ 
قدرت منــدان از قــدرت دولتــی و سیاســی، نظریــۀ تفکیــک 
ــلط  ــروزی مس ــان ام ــر جه ــه ب ــد ک ــرح کردن ــوا را مط ق
اســت و توانســته در اکثــر کشــورها موفقانــه از سوءاســتفادۀ 
ــری  ــم، جلوگی ــه گان حاک ــت مداران و نخب ــدرت سیاس ق
کنــد. تفکیــک قــوا بــه معنــای تقســیم نظــام قــدرت یــک 
ــای  ــا قدرت ه ــت ت ــش اس ــد بخ ــه چن ــی ب ــد سیاس واح
مــوازی شــکل گیــرد و اگــر قدرتــی در پــی اســتفادۀ ســوء 
ــدرت دیگــر مهــار و  ــود، از ســوی ق از صالحیت هایــش ب

ــون گــردد. ــه اطاعــت از قان ــور ب مجب
بــه عبــارت دیگــر، تفکیــک قــوا روشــی از حکومــت داری 
ــه  ــت ب ــا دول ــام ی ــدرت نظ ــاس آن، ق ــه براس ــت ک اس
شــاخه های مختلــف تقســیم می شــود کــه هــر کــدام 
محــدودۀ مجــزا و مســتقلی از اختیــارات، مســوولیت ها 
اختیــارات،  کــه  طــوری  می باشــند؛  و صالحیت هایــی 

ــارض  ــش در تع ــر بخ ــای ه ــوولیت ها و صالحیت ه مس
و  نباشــد  دیگــری  مســوولیت های  و  بــا صالحیت هــا 
نیــز هــر شــاخۀ قــدرت، در اعمــال قــدرت شــاخۀ دیگــر، 
محدودیت هایــی را اعمــال کنــد تــا از جمــع شــدن و 
انحصــار قــدرت در یــک قــوه جلوگیــری شــود. از همیــن 
جهــت اســت کــه اهمیــت پارلمــان بــه عنــوان قــوۀ مقننــه 
و نظــارت کننــده از اعمــال حکومــت -کــه قــدرت اجرایــی 

ــود. ــته می ش ــت-، برجس اس
ــی در  ــال و تنش ــه جنج ــی ک ــود، هرازگاه ــن وج ــا ای ب
ــی  ــان عده ی ــد، همزم ــان می آی ــه می ــتان ب ــان افغانس پارلم
ــت  ــاد انگش ــن نه ــودن ای ــت ب ــروری و بی اهمی ــر غیرض ب
تأکیــد  پارلمــان  َدرِ  شــدن  بســته  بــه  و  می گذارنــد 
ــک  ــاد ی ــت افغانســتان بربنی ــه دول ــی ک ــد؛ در حال می ورزن
نظــم جمهوری-دموکراتیــک ســاخته شــده و پارلمــان یکــی 
ــود.  ــناخته می ش ــادی آن ش ــم و بنی ــای مه از ارکان و پایه ه
چنانــی کــه در بــاال اشــاره شــد، پارلمــان وظیفــۀ »تصویــب 
قوانیــن« و »نظــارت از عملکــرد حکومــت و جلوگیــری از 
سوءاســتفادۀ قــدرت از ســوی حکومــت« را بــه عهــده دارد 
ــد،  ــته بمان ــا بس ــل و ی ــوه منفع ــن ق ــه ای ــی ک و در صورت
بی گمــان دســت حکومــت بــرای اســتفادۀ شــخصی و 
ســلیقه یی از قــدرت بــاز گذاشــته می شــود و نظــام و 
حکومــت را بــه ســود خودکامه گــی و اســتبداد کامــل 

ســوق می دهــد.
ــه برخــی از اعضــای پارلمــان  ــدی نیســت ک ــن تردی در ای
در چنــد دور نماینده گی شــان در ایــن قــوه، از تریبــون 
پارلمــان بــرای کمیشــن کاری، ســودجویی و کارهــای 
بیــرون از دایــرۀ صالحیــت یــک قانون گــذار انجــام دادنــد، 
ــود  ــز در خ ــی را نی ــان وکالی ــر، پارلم ــوی دیگ ــا در س ام
جــاداده اســت کــه از قانــون، کارشــیوه و اصــول وظایــف 
ــان  ــی پارلم ــه کرس ــد، ب ــر ان ــس آگاه و باخب ــی مجل داخل
ــز  ــن نی ــد. در ای ــه ندارن ــودجویانه و منفعت طابان ــگاه س ن
ــه  ــدارد کــه برخــی نماینــده گان مجلــس ب شــکی وجــود ن
ــتند و از  ــرام نگذاش ــد، احت ــب کرده ان ــه تصوی ــی ک قوانین
تطبیــق آن نظــارت نکردنــد، امــا بســتن در پارلمــان حــالل 

ــد. ــد باش ــکالت نمی توان ــن مش ای

ــده  ــه دی ــراً صدم ــز اخی ــردم نی ــزد م ــان ن ــت پارلم وجاه
ــکاره،  ــاد بی ــک نه ــوان ی ــه عن ــاد ب ــن نه ــه ای ــردم ب و م
ایــن  می کننــد.  نــگاه  قانون گریــز  و  قانون شــکن 
ــای  ــا و تنش ه ــس از جنجال ه ــان پ ــه پارلم ــادی ب بی اعتم
ــاد  ــن نه ــس ای ــش ریی ــر گزین ــر س ــی ب ــی و لفظ فزیک
ــا این همــه، بســتن در  شــدت گرفــت و بیشــتر شــد. امــا ب
ــه  پارلمــان علی الرغــم این کــه حــالل مشــکالت نیســت، ب
ــت  ــس حکوم ــش، ریی ــال پی ــد. دو س ــکالت می افزای مش
ــه یکــی از  ــی را ب ــزرگ دولت ــن ب ــک زمی ــی ی وحــدت مل
ــت  ــر از قیم ــر ارزان ت ــا براب ــی ده ه ــرکت های خصوص ش
واقعــی آن بــه فــروش می رســاند؛ امــا بــا مخالفــت پارلمــان 
مواجــه گردیــد و تصمیــم فــروش آن ملغــا شــد. پارلمــان 
ــا دســت  ــاخت ت ــت را وادار س ــرد و حکوم ــار وارد ک فش
ــر  ــن ام ــردارد. ای ــلیقه یی ب ــخصی و س ــی ش از آن معامله ی
می رســاند کــه وجــود پارلمــان چنــان کــه بی اهمیــت 

پنداشــته می شــود، بی اهمیــت نیســت.
ایــن را هــم نبایــد فرامــوش کنیــم کــه نماینــده گان جدیــد 
ــردم انتظــار  ــد. م ــردم مســوولیت دارن ــر م پارلمــان در براب
عملکــرد  از  قانــون،  پرتــو  در  نماینده گان شــان  دارنــد 
حکومــت نظــارت درســت و دقیــق داشــته باشــند و 
ــرد  ــز عملک ــردم نی ــون م ــد؛ چ ــت نرون ــار حکوم ــر ب زی
قانون گــذاران و وکالی شــان را رصــد می کننــد و زیــر 
نظــارت دارنــد. نماینــده گان مــردم اگــر بــه جــای نظــارت 
بــروز  و  قانون گــذاری  حکومــت،  عملکــرد  از  دقیــق 
عملکــرد مدنــی، دســت بــه خشــونت، تعصــب و تخریــب 
ــد  ــردم رأی نخواهن ــر از م ــار دیگ ــد، ب ــی بزنن ــول دولت ام
ــدیداً  ــان ش ــۀ پارلم ــته، وجه ــال های گذش ــت. در س گرف
صدمــه دیــده اســت. نماینــده گان جدیــد مــردم مســوولیت 
ــر مشــکالت  ــد. اگ ــا کنن ــاره احی ــن وجــه را دوب ــد ای دارن
ــده  ــته را نادی ــال گذش ــی س ــات پارلمان رخ داده در انتخاب
ــا  ــان تنه ــت- پارلم ــده گرف ــود نادی ــه نمی ش ــم ک بگیری
نهــاد انتخابــی باقی مانــد در کشــور اســت کــه تــا حــدودی 
ــاد  ــن نه ــد ای ــی دارد و نبای ــی و حقوق ــروعیت مردم مش

بســته شــود.

آیا به پارلمان نیاز است؟

شورای والیتی و باشنده گان تخار:

تخار در آستانۀ سقوط قرار دارد

ابوبکر صدیق
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وسواس را کنار بگذارید
محافظه کاری هـا و وسـواس هاِی بی مـورد را کنـار بگذارید. اگر خواسـتگارهایی 
داریـد کـه حاضـر نیسـتید حرف های شـان را بشـنوید یـا اگـر گاهـی فامیـل و 
دوسـتان تان کسـی را بـرای ازدواج بـه شـما معرفـی می کننـد امـا شـما اهمیتـی 
نمی دهیـد؛ بایـد کمـی در نگاه تـان تجدیدنظـر کنید. شـاید یکی از همیـن موارد 
بتوانـد همسـِر خوبـی بـرای شـما باشـد. از آمـدِن خواسـتگار نترسـید و چنـد 
هفته یـی زیـر نظـِر خانواده ها بـا خواسـتگار های تان صحبت کنید و بعـد تصمیم 
بگیریـد. مشـکالت کوچـِک آدم هـا را بهانـۀ »نـه« گفتن نکنیـد. فرامـوش نکنید 
کـه هرکسـی بـا هـر شـخصیتی هـم کـه باشـد، مشـکالتی دارد کـه می تـوان از 
آن هـا ایـراد گرفـت. مهـم این اسـت کـه بـه ویژه گی های برجسـتۀ او نظـر کنید. 
شـما نمی توانیـد یک شـخصیِت بی عیب ونقـص را به عنـوان همسـرتان انتخاب 
کنیـد، چـون اصـاًل چنیـن شـخصیتی وجـود نـدارد. امـا سـعی کنیـد فـردی را 
انتخـاب کنیـد کـه بتوانیـد با مشـکالتش کنـار بیایید و مـدام به خاطرش افسـرده 

یـا عصبانی نشـوید.
  

بگویید که توقعی ندارید
از موانـع مهـِم پیـش روی ازدواج، توقعـاِت باالسـت و بسـیاری از جوانـان بـه 
دلیـل مسـایل مالـی از تشـکیل زنده گی مشـترک فـراری هسـتند. بنابرایـن با کم 
کـردِن ایـن توقعـات و بیان این مسـأله در موقعیت هـای مناسـب می توانید زمینۀ 
ازدواج را ایجـاد کنیـد. همچنیـن یکـی از مواردی که می تواند مانع ازدواج باشـد 
و آقایـان را از اقـدام بـه خواسـتگاری منصـرف کنـد، موقعیـت اقتصـادی خوِب 
خانـوادۀ خانـم اسـت؛ یعنـی آقا این جـرأت را نـدارد که اقـدام بـه ازدواج کند. 
شـما بـه عنـوان یـک خانـم می توانید سـطح توقعات تـان را پاییـن بیاوریـد و با 
بیـان کـردن ایـن مسـأله در جمـع دوسـتان کـه انتظـاراِت مـن بـرای ازدواج باال 
نیسـت، بـه همـه نشـان دهیـد که در ذهـن چـه دارید تـا شـجاعت معرفی کردن 

خواسـتگار را پیـدا کنند.
  

باید در درجۀ اول یک زن باشید
برخـی از دختـران، زن بـودِن خـود را فراموش کرده انـد. این که تحصیـل کنند و 
سـر کار برونـد، چیـز خوبی اسـت امـا متأسـفانه برخـی از دختراِن امـروز از آن 
طـرِف بـام افتـاده اند! بخشـی از زن بـودن زنـان، در ارتباط با همسـر و زنده گی 
مشـترک و نقـش مـادری شـکوفا می شـود و این کـه مـورد حمایـت و دوسـت 

داشـته شـدن همسـر قرار بگیرند.
دختـران در ظاهـر، ایـن قضیـه را کتمـان می کننـد. آن ها بـا وجـود موقعیت های 
خـوب ازدواج، همـۀ درهـا را بـه روی خود بسـته اند. چرا که تمام زنده گی شـان 
را در کار خالصـه کرده انـد. آن هـا می خواهنـد بـه همـه نشـان دهنـد خودشـان 
از پـس کارهای شـان برمی آینـد و نیـازی بـه ازدواج نمی بیننـد. امـا اگـر بـا خود 
صـادق باشـند، ایـن نیـاز را احسـاس می کننـد. فرامـوش نکنیـد مردهـا تمایـل 

دارنـد بـا خانمـی ازدواج کننـد کـه در درجـه اول یک زن اسـت!
  

با خود مهربان باشید
دختـری نااُمیـد، عصبی و پرخاشـگر که طلبـکار از دنیا و دیگران اسـت، چگونه 
انتظـار دارد کـه فـرد مناسـبی بـرای ازدواج پیـدا کنــد؟ دختـری کـه هنـوز بـا 
همجنـس خـود نمی توانـد درسـت ارتبـاط برقرار کنـد، چگونـه انتظـار دارد که 
دیگـران بـه او خواسـتگار معرفـی کننـد؟ دختـران بایـد روی شـخصیِت خـود 
و به خصـوص مهربانـی بـا خـود، کار کننـد. برخـی از دختـراِن امـروز بـه دلیـل 
داشـتن تحصیـالت و شـغل، بخشـی از زنانه گـی خـود از جمله مهربـان بودن را 
کمرنـگ کـرده انـد، در صورتی که یک مـرد، حس محبت و مهربانـی و حمایت 
همسـر خـود را می خواهـد اما متأسـفانه برخی دختـران با تحصیل و شـغِل خود 
می خواهنـد قـدرِت خـود را بـه رخ فرد مقابل بکشـند که در این صـورت مردان 

می شـوند. فراری 
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ـــتارِ  ـــا نوش ـــار ی ـــاهِ گفت ـــمت کوت ـــک قس ـــر ی اگ
کســـی در خبـــر یـــا گـــزارش مســـتقیماً ذکـــر 
ـــی  ـــانه های چاپ ـــرای رس ـــزارش ب ـــود و آن گ ش
ـــده  ـــه ش ـــمِت گرفت ـــد، آن قس ـــده باش ـــته ش نوش
ـــون  ـــد و چ ـــن« می نامن ـــا »کوتیش ـــول ی ـــل ق را نق
ـــن  ـــت، بنابرای ـــه اس ـــورد مصاحب ـــا در م ـــِث م بح
اگـــر یـــک قســـمت از مصاحبـــه در گـــزارش 
ــتفاده شـــود، می گوینـــد کـــه نقـــل قـــول  اسـ
یـــا کوتیشـــن را بـــه کار بـــرده اســـت. یعنـــی 
ـــه  ـــک مصاحب ـــاه از ی ـــمتی کوت ـــول قس ـــل ق نق
ـــنوع  ـــا تــ ـــازی ی ـــه به خاطـــر مستندســ اســـت ک
یـــک گـــــزارش یـــا خبـــر از کلمـــات و جمـــالِت 

ــود.  ــه می شـ ــونده گرفتـ مصاحبه شـ
بـــه طـــور مثـــال، متـــن زیـــر از یـــک مقالـــه 
ـــاس  ـــا« اقتب ـــدون بریتانی ـــای ب ـــوان »اروپ ـــر عن زی
ـــت  ـــک ژورنالیس ـــول از ی ـــل ق ـــده و در آن نق ش

ـــت:  ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص انگلیس
ـــه،  ـــور زیرکان ـــک مان ـــا ی ـــی ب ـــیون بریتانیای سیاس
جنبـــش ضـــد پناهنده گـــی را بـــه جنبـــش 
ضـــد اروپایـــی تبدیـــل نمـــوده و بـــرای ایـــن 
جنبش شـــان بوریـــس جانســـن  سیاســـت مدارِ 
کارکشـــتۀ ایـــن کشـــور را کـــه قبـــاًل شـــهردار 
ـــد  ـــکار ض ـــه اف ـــردم ب ـــن م ـــود و در بی ـــدن ب لن
ـــی و  ـــرۀ اصل ـــه چه ـــت، ب ـــهرت داش ـــی ش اروپای
ـــل   ـــکل کوکری ـــد. مای ـــن برگزیدن ـــری کمپای رهب
کـــه  بی بی ســـی  تلویزیـــون  ژورنالیســـت 
ـــن  ـــر کمپای ـــن رهب ـــس جانس ـــا بوری ـــال ها ب س
خـــروج از اروپـــا آشـــنایی داشـــت و فلم هـــای 
ـــانید،  ـــر رس ـــه نش ـــارۀ او ب ـــی درب ـــتند سیاس مس
در مصاحبه یـــی گفـــت »زمانـــی کـــه بوریـــس 
جانســـن در شـــهر بروکســـل خبرنـــگار بـــود، 
ـــمار  ـــه ش ـــا ب ـــۀ اروپ ـــن اتحادی ـــی از مخالفی یک
ــش  ــا و گزارش هایـ ــت. او در مصاحبه هـ می رفـ
ضـــد اتحادیـــۀ اروپـــا رفتـــار می نمـــود«. 
ــید  ــه رسـ ــن نتیجـ ــه ایـ ــوان بـ ــن می تـ بنابرایـ
ـــی  ـــکِل اساس ـــک مش ـــده گان ی ـــدۀ پناهن ـــه پدی ک
ــت،  ــمار می رفـ ــه شـ ــا بـ ــادی در بریتانیـ و بنیـ
امـــا از ایـــن پدیـــده بیشـــتر اســـتفادۀ ابـــزاری 
ـــد  ـــه مقاص ـــیدن ب ـــرای رس ـــیون ب ـــد و سیاس ش
ـــد.  ـــرار دادن ـــیله ق ـــن بحـــران را وس ـــان، ای دیگرش

)علمـــی، ۸ حمـــل 13۹6(
در متـــن فـــــوق، نـــــقل قــــولی کـــه در بیـــن دو 
قـــوس آمـــده، از مصاحبـــه  گرفتـــه شـــده و در 

گـــزارش گنجانیـــده شـــده اســـت. 
اگـــر ایـــن نقـــل قـــــول در یـــک گـــــزارش 
ـــدا  ـــمِت ص ـــان قس ـــود، هم ـــتفاده ش ـــی اس رادیوی
را »اکچولتـــی « می نامنـــد. یعنـــی اکچولتـــی 

ــاه از صـــدای شـــخصی اســـت  قســـمتی کوتـ
کـــه در گـــزارش رادیویـــی آمـــده اســـت و در 
ـــی  ـــه اکچولت ـــت ک ـــوان گف ـــه می ت بحـــث مصاحب
قســـمتی از مصاحبـــه می باشـــد کـــه در یـــک 
گـــزارش رادیویـــی از آن اســـتفاده گردیـــده 

اســـت.
ـــول در  ـــل ق ـــن نق ـــر ای ـــب، اگ ـــن ترتی ـــه همی ب
ـــدا و  ـــا ص ـــراه ب ـــی هم ـــزارش تلویزیون ـــک گ ی
ـــار  ـــه آن قســـمت گفت ـــد، ب ـــر شـــخص باش تصوی
ــوع  ــد و در موضـ ــر »کلـــپ« می گوینـ و تصویـ
ــاه از  ــمِت کوتـ ــک قسـ ــپ یـ ــه، کلـ مصاحبـ
مصاحبـــۀ تصویـــری اســـت کـــه در یـــک گـــزارش 

یـــا خبـــر تلویزیونـــی می آیـــد. 
ـــی  ـــا گزارش ـــتار ی ـــه نوش ـــرد ک ـــد ک ـــه بای اضاف
ـــد را رپ   ـــده باش ـــول آم ـــل ق ـــک نق ـــه در آن ی ک
نیـــز می نامنـــد؛ یعنـــی اگـــر در بیـــن گـــزارش 
ـــد،  ـــونده بیای ـــار مصاحبه ش ـــک گفت ـــر ی ـــا خب ی
ایـــن نـــوع نوشـــتار را رپ می نامنـــد. بـــه 
طـــور مثـــال، گزارشـــی کـــه دربـــارۀ خـــروج 
ـــل  ـــده، نق ـــته ش ـــا نوش ـــۀ اروپ ـــا از اتحادی بریتانی
ـــه  ـــی ک ـــه »زمان ـــه گفت ـــل ک ـــکل کوکری ـــول مای ق
بوریس جانســـن در شـــــهر بروکســـل خـــــبرنگار 
بـــود، یکـــی از مخالفیـــن اتحادیـــۀ اروپـــا بـــه شـــمار 
ــش  ــا و گزارش هایـ ــت. او در مصاحبه هـ می رفـ
ـــط  ـــود« توس ـــار می نم ـــا رفت ـــۀ اروپ ـــد اتحادی ض
ـــن  ـــده اســـت و ای ـــه ش ـــنده احاط ـــالِت نویس جم
نـــوع گـــزارش را رپ نیـــز می خواننـــد. اگـــر 
در گـــزارش چندیـــن صـــدا و نقـــل قول هـــای 
ـــگ  ـــا هم آهن ـــی و ی ـــدای بیرون ـــا ص ـــف ی مختل
ـــج   ـــزارش را پکی ـــوع گ ـــد، آن ن ـــده باش ـــاه آم کوت

ـــد.  ـــی می نامن ـــتۀ گزارش ـــا بس ی
ــک  ــه یـ ــود کـ ــده می شـ ــر دیـ ــن زیـ در متـ
مصاحبـــۀ مونولـــوگ چگونـــه بـــا اســـتفاده از 

ــت:  ــده اسـ ــه شـ ــا تهیـ ــل قول هـ نقـ
ـــافت   ـــرکت مایکروس ـــس ش ـــس مؤس ـــل گیت بی
در ســـال ۲۰۰۷ در ســـخنرانی »در آمـــوزش 
ــن  ــد«، در جشـ ــذاری کنیـ ــود سرمـایـه گــ خـ
فارغ التحصیلـــی دانشـــگاه هـــاروارد گفـــت 
»چیـــزی کــــه مــــن بیـــش از همه دربـــارۀ هـــاروارد 
ـــن در آن  ـــه م ـــن اســـت ک ـــی آورم ای ـــه خاطـــر م ب
ـــن  ـــتم. ای ـــادی داش ـــوش زی ـــرژی و ه ـــان ان زم
و  هراس انگیـــز  هیجان انگیـــز،  می توانســـت 
حتـــی برخـــی اوقـــات دل ســـرد کننده باشـــد، 
امـــا همیشـــه چالش برانگیـــز بـــود«، » ... در 
ســـال های گذشـــته مـــن بارهـــا و بارهـــا پـــی 
ـــدازه  ـــا چـــه ان ـــی ت ـــه ســـنجش و ارزیاب ـــرده ام ک ب
ـــما  ـــت. ش ـــم اس ـــان مه ـــرایط انس ـــود ش در بهب

بـــه پیشـــرفت شـــگفت انگیزی  می توانیـــد 
دســـت یابیـــد. اگـــر یـــک هـــدف مشـــخص 
ـــه  ـــد ک ـــدا کنی ـــاخصی پی ـــد ش ـــد، بای ـــن کنی تعیی
پیشـــرفت را بـــه ســـمت آن هـــدف هدایـــت 

کنـــد.«
ـــود  ـــِت خ ـــان در نشس ـــرد جه ـــن م ثروتمند تری
ــخنان را  ــن سـ ــاروارد، ایـ ــجویان هـ ــا دانشـ بـ
ـــا در  ـــت ت ـــجویان خواس ـــود و از دانش ـــان نم بی
ـــند.  ـــا باش ـــود کوش ـــوزش و درِس خ ـــمت آم قس

)بهترین هـــا، ۹ دلـــو 13۹6( 

مصاحبه های نوع دیالوگ
نـــوع  معمول تریـــن  دیالـــوگ،  مصاحبـــۀ 
ـــش  ـــوده و پرس ـــه ب ـــه دوجانب ـــت ک مصاحبه هاس
ـــارۀ  ـــد و درب ـــهود می باش ـــاًل مش ـــِخ آن کام و پاس
ـــن  ـــرد. ای ـــورت می گی ـــف ص ـــات مختل موضوع
نـــوع مصاحبـــه در تمـــام انـــواع رســـانه ها 
ـــون  ـــواع و شـــیوه های گوناگ ـــه ان ـــرد دارد و ب کارب
ماننـــد حضـــوری، از طریـــق خـــط تِلیفـــون، کتبـــی 
و انترنتـــی صـــورت می گیـــرد. ایـــن مصاحبـــه 
ــی  ــد، یعنـ ــم می گوینـ ــی هـ ــوع پنگ پانگـ را نـ
ـــگ  ـــازی پن ـــوپ ب ـــد ت ـــا مانن ســـواالت و جواب ه

ـــردد. ـــول می گ ـــرف مح ـــه دو ط ـــگ ب پان
دیالـــوگ  یـــا  دوطرفـــه  مصاحبه هـــای  در 
عده یـــی از مصاحبه شـــونده گان بـــرای ذکـــر 
ـــا  ـــد ت ـــعی می کنن ـــا س ـــق و احصاییه ه ـــام دقی ارق
ـــه کاران  ـــد و محافظ ـــام دهن ـــی انج ـــۀ کتب مصاحب
هـــم دوســـت دارنـــد تـــا مصاحبه هـــای 
ـــتفاده از  ـــا اس ـــاً ب ـــد. عالوت ـــی نماین ـــۀ کتب دوطرف
تکنالـــوژی مصاحبه هـــای دوطرفـــه را می تـــوان 
ـــل  ـــن، ســـکایپ، ایمی ـــا آنالی ـــت ی ـــق انترن از طری
و انـــواع دیگـــر وســـایل ارتباطـــی انجـــام داد. 

ــا بـــه نشـــرات چاپـــی  ــر ایـــن مصاحبه هـ اگـ
ــان  ــا متصدیـ ــوول و یـ ــران مسـ ــند، مدیـ باشـ
صفحـــه شـــیوه های نـــگارِش متفـــاوت را 
بـــه کار می برنـــد. عده یـــی از ویراســـتارها 
نوشـــتن  از  قبـــل  مصاحبه کننـــده گان،  و 
ــده و  ــِص مصاحبه کننـ ــخ تخلـ ــش و پاسـ پرسـ
مصاحبه شـــونده را ذکـــر می کننـــد. عده یـــی 
دیگـــر قبـــل از پرســـش مصاحبه کننـــده، نـــام 
ــونده  ــخ مصاحبه شـ ــل از پاسـ ــگار و قبـ خبرنـ
ـــه  ـــم در مقدم ـــا ه ـــند و ی ـــۀ او را می نویس وظیف
بـــه  را  مصاحبه شـــونده  و  خبرنـــگار  نـــام 
صـــورِت مفصـــل ذکـــر کـــرده در متـــن فقـــط 
ـــر  ـــه ه ـــد ک ـــا می کنن ـــخ اکتف ـــش و پاس ـــه پرس ب
کـــدام از ایـــن شـــیوه ها کاربـــرد فـــراوان دارد.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش شانزدهـم
بخش دوم و پایانی
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در دنیــای جدیــد، آماده گــی مــا در درک 
ــه منحنــی نیــروی جنســی  زیبایــی، بســته ب
همــان  بــه  عشــق  حداقــل،  یــا  و  اســت 
انــدازه آفریننــدۀ زیبایــی اســت کــه زیبایی 
دل انگیــزی  و  اســت.  عشــق  آفریننــدۀ 
ــمۀ  ــی و سرچش ــکل زیبای ــن ش زن، باالتری
تمــام اشــکال اســت؛ زیــرا عشــق مــرد 
ــذا زن بیــش از  ــت و ل ــر اس ــه زن، قوی ت ب
ــای  ــا زن جوی ــوب شــده اســت. ام حــد محب
زیبایــی مــرد نیســت بلکــه قــدرِت اوســت. 
پــس عشــق، مــادر زیبایــی اســت نــه فرزند 
بــه  انســان،  زنده گــی  سرتاســر  در  آن. 
ــه، احساســات و عواطــف از هــر  ــاع هم اجم
چیــز جالــب توجه تــر اســت . در هــر زبانــی 
ــی  ــنده یی، دریای ــر نویس ــم ه ــاً از قل تقریب
از کتــب و مقــاالت در ایــن بــاب پیــدا شــده 
و چــه حماســه ها و اشــعار شــورانگیزی کــه 
ــه،  ــق و عاطف ــت. عش ــده اس ــود نیآم به وج
ریشــه های هنــر و فــداکاری اجتماعــی را 
تخیّــل  را  زیبایــی  می کنــد.  آبیــاری  نیــز 
ممکــن  حتــا  و  می جویــد  را  آن  می کنــد، 
اســت کــه آن را بیافرینــد. نیکــی و خیــر را 
ــزم  ــا ع ــد و ب ــد، آن را می جوی ــور می کن تص

و اراده بــرای تحقــق آن می کوشــد

»به نـدرت فیلسـوفي دیـده شـده اسـت کـه بـا چنان 
صمیمیـِت مجـذوب کننده یـي، ماجراهاي خـرد را به 
وضـوح شـرح دهـد.« همه گان او را بیشـتر بـه عنوان 
مـورخ می شناسـند؛  امـا نگاه هـای تیزبیـن می تواننـد 
آرای فلسـفی اش را در البـه الی آثـار قطـورش بیابند، 
هرچنـد یکـی دو خط بیشـتر نباشـد. فرامـوش نکنیم 
کـه اوسـت کـه در نامه یـی شـجاعانه و آمیختـه بـا 
اندکـی گسـتاخی به راسـل می نویسـد: »بیـا اندکی با 
هم فلسـفه بـازی کنیم« بـا آن که او را از روشـن ترین 
اذهان می شـمارد. او فلسـفه را دورنمـاِی ُکل تعریف 
می کنـد و عقلـی کـه خـود را بـر حیات می گسـتراند 
و آشـفته گی را بـه وحـدت برمی گردانـد... و تا پایان 
عمـرش همچنـان بـه ایـن قاعـده وفـادار مانـد کـه 
جـزء را بایـد در پرتـو ُکل دیـد. شـاید هـرگاه کـه از 
ملوالنـۀ  افراطـی و جزءنگری هـای  باریک بینی هـای 
متخصصان خسـته و درمانده می شـویم، پیشـنهادهای 
ایـن  از  فـرار  راه  تنهـا  نیسـت:  لطـف  از  خالـی  او 
هرج ومـرج و آشـفته گی بـرای اذهـاِن پختـه در ایـن 
اسـت کـه خـود را از بنـد جـزء رهـا کـرده و ُکل را 
در نظـر آورنـد. آنچـه مـا بیـش هـر چیـز از دسـت 
داده ایـم، منظـر کلـی اسـت... امروز هیچ کـس جرأت 
نـدارد کـه زنده گـی را در کمـال و تمامـی آن در نظر 
آورد. تجزیـه و تحلیـل به سـرعت جلـو مـی رود امـا 
ترکیـب، لنـگان و وامانـده اسـت... هـر کسـی سـهم 
خـود را می شناسـد امـا از معنـی آن در تمـام بـازی 
بی خبـر اسـت... . و باالخـره توصیـه می کنـد کـه »... 
بیاییـد تـا تـرس از اشـتباهات اجتناب ناپذیـر را کنار 
بگذاریـم و وضـع آن را در تمامیـت آن در نظر آوریم 
پرتـو  در  را  آن  اجـزا و مشـکالِت  کـه  بکوشـیم  و 
کل ببینیـم... . هرچنـد در پایـان هشـدارانه یـادآوری 
می کنـد کـه »... در تاریـخ، سـاختن و پرداختـن ُکل 
از اجـزا، کار خطرناکـي اسـت؛ امـا از طـرف دیگـر، 
واضـح اسـت که تاریخ، بـه غیر از سـاختن کلیات از 
اجـزای باقي مانـده، چیـز دیگري نیسـت.« راسـل هم 

مؤیـِد ایـن معنـا بوده اسـت. 

فیلسوف زیبایی
معتقـد  زیـرا  اسـت؛  زیبایـی  فیلسـوف  او  بی گمـان 
اسـت کـه »هـر عملـی کـه نیـک انجـام شـود و هـر 
زنده گـی کـه مرتب باشـد و هـر خانواده یـی که نیک 
بـار آیـد و هـر ابـزاری کـه خـوب کار کند، شایسـتۀ 
آن اسـت کـه گفتـه شـود: زیباسـت... و ایـن هالـۀ 
زیبایـي ممکـن اسـت گسـترش یافتـه و تمـام جهان 
از لطـف و زیبایـی اولیـه سرشـار و لبریـز گـردد... و 
حتـا یـک احسـاس زیبایـی، ریشـۀ دین و دوسـتی و 
هنـر و ایده آلیسـم اجتماعـی را نیـز آبیـاری می کند.« 
او وظیفـۀ اصلـی هنـر را ایجـاد زیبایـی می دانـد و 
می گویـد: اگـر فلسـفه را هنـري ندانیـم کـه در میـان 
سـایر هنرها مأیوسـانه مي کوشـد تـا به عالم پریشـان 
و پُراضطـراب تجـارب زنده گـي صورتـي بدهد، چه 
نـام دیگـری بـه آن مي توانیـم داد؟... و اگـر حکمـت 
موجـب آن نشـود کـه بـه زیبایـی عشـق بورزیـم و 
بکوشـیم که زیبایی بهتر و واالتـری از زیبایی طبیعت 
بیافرینیـم، بـه چـه درد می خـورد؟... فلسـفه یی که از 
عشـق و زیبایـی نلـرزد، شایسـتۀ انسـان نیسـت. در 
جایـی دیگـر بـا لطفـی به انـواع عتـاب آلـوده چنین 
جـای  در  بخواهـد  زیبایـی  کـه  »آن جـا  می نویسـد: 
حقیقـت بنشـیند و در میـدان حکمت گوشـه یی برای 
الهیـات  اسـتخوان های خشـک  خـود بجویـد، حتـا 
نیـز بـه لـرزه در می آیـد.« نثـر او شـعری اسـت کـه 
مـی دود، حتـا متـن خشـک فلسـفی ـ تحلیلـی او از 
فـرط زیبایـی بـا شـعر پهلـو می زند)همانند راسـل(. 
اکنـون مـا باالتـر از او بـه نظـر می رسـیم، زیـرا ما را 

بـر دوش خـود بلنـد کرده اسـت.

علت اولیۀ زیبایی 
در نظـر او انسـان در زمان هـا و مکان هـای مختلـف 
از نوعـی زیبایـی برانگیختـه می شـد و عمـر را در 
جسـتن آن به کار می بـرد: مثاًل وحشـیان آن را در لِب 
کلفـت و خال کوبـی می داننـد. یونانیـان در جوانـی و 
یـا در تقـارن و آرامـش پیکرهـای تراشـیده. رومیـان 
در نظـم و شـکوه و قـدرت می جسـتند. رنسـانس 
و  موسـیقی  در  مـا  و عصـر  یافتـه  رنـگ  در  را  آن 
روان شناسـی  بـه  مربـوط  مسـأله  می جویـد.  رقـص 
فلسـفه  بـه گـردن  را  آن  روان شناسـان  ولـی  اسـت 
و  تجربـه  بـه  جدیـد  علـوم  اصـرار  انداخته انـد. 
آزمایشـگاه و فرمول هـای ریاضـی، درک ایـن حقایق 
دلفریـب را ناتـوان سـاخته اسـت. و تـا هنگامـی کـه 
نیابـد،  راه  روانشناسـی  بـه  کامـاًل  زیست شناسـی 
موضـوع زیباشناسـی در جای شایسـتۀ خـود نخواهد 
بـود. آن جـا کـه زیبایـی بخواهـد در جـای حقیقـت 
بنشـیند و در میـدان حکمـت، گوشـه یی بـرای خـود 
بجویـد، حتـا اسـتخوان های خشـک الهیـات نیـز بـه 

درمی آیـد. لـرزه 

رابطۀ زیبایی با عشق
بیـش از هـر چیـز، زیبایِی چیـزی به خاطـر مطلوبیِت 
آنسـت و آنچـه موضـوع نیازمنـدی اساسـی اسـت، 

امـکان زیبـا بـودن را دارد )مثاًل غذا برای گرسـنه(. 
پـس زیبایـی در ابتدایی ترین مراحلش جلوۀ حسـِی 
آن چیزی سـت کـه ارضاکنندۀ امیال انسـانی اسـت. 
بـه عبارتـی، فـرق ایـن شـی ء زیبـا بـا شـی ء مفیـد 
در اصـل فقـط در شـدت و ضعـف احتیاج اسـت. 
یکـی از نشـانه های ایـن مدعـا آن اسـت کـه وقتی 
رفـع احتیـاج شـد، زیبایـی آن شـیء هـم کاهـش 
مـی یابد. نیچه، زشـت و زیبـا را امـری بیولوژیکی 
می دانـد: هـر چیـز زیان بخـش، زشـت اسـت و هر 
چیـز مفید، زیباسـت. مثاًل آسـمان آبی زیباسـت اما 
ممکـن بـود در نتیجـۀ عـادت از آسـمان سـبز نیـز 
لـذت ببریـم. هـر چیـزی که محـرک و مقـوی بدن 
باشـد، از زیبایـی بهره یـی دارد. زشـتی، مایۀ کاهش 
اسـت.  اعصـاب  ناراحتـی  و  و سـوءهضم  نشـاط 
در انسـان پـس از فـراغ معـده از رنـج گرسـنه گی، 
حساسـیت عشـقی رو بـه فزونی نهاده و در شـکل 
حـس زیبایی بـه جریـان می افتـد. زیبایـی مطلوب 
یونانیـان، مـرد جـوان و زیبـا و دالور بـود و لـذا 
هنرشـان نیـز سـتایش مرد کامـل و انعـکاس میدان 

ورزش بـود.
امـا در دنیـای جدیـد، آماده گی مـا در درک زیبایی، 
بسـته به منحنی نیروی جنسـی اسـت و یـا حداقل، 
اسـت  زیبایـی  آفریننـدۀ  انـدازه  بـه همـان  عشـق 
کـه زیبایـی آفریننـدۀ عشـق اسـت. و دل انگیـزی 
تمـام  سرچشـمۀ  و  زیبایـی  شـکل  باالتریـن  زن، 
اشـکال اسـت؛ زیـرا عشـق مـرد بـه زن، قوی تـر 
شـده  محبـوب  حـد  از  بیـش  زن  لـذا  و  اسـت 
اسـت. امـا زن جویـای زیبایـی مـرد نیسـت بلکـه 
قـدرِت اوسـت. پـس عشـق، مـادر زیبایـی اسـت 
بـه  انسـان،  زنده گـی  در سرتاسـر  آن.  فرزنـد  نـه 
اجمـاع همـه، احساسـات و عواطـف از هـر چیـز 
جالـب توجه تـر اسـت . در هـر زبانـی تقریبـًا از 
قلـم هـر نویسـنده یی، دریایـی از کتـب و مقـاالت 
در ایـن بـاب پیـدا شـده و چه حماسـه ها و اشـعار 
شـورانگیزی کـه به وجـود نیآمـده اسـت. عشـق و 
عاطفـه، ریشـه های هنـر و فـداکاری اجتماعـی را 
نیـز آبیـاری می کنـد. زیبایـی را تخیّـل می کنـد، آن 
را می جویـد و حتا ممکن اسـت کـه آن را بیافریند. 
نیکـی و خیـر را تصـور می کنـد، آن را می جویـد و 
بـا عـزم و اراده بـرای تحقـق آن می کوشـد. از ایـن 
اصـل طبیعـی و سـالم، عشـقی کـه هم شـعر و هم 
معنی اسـت، سـر می زنـد. از این، رغبـت به حیات، 
وفـاداری برمی خیـزد. و از ایـن گرسـنه گی روانـی، 
سرچشـمه  نفـوس  فداکاری هـای  خوش تریـن 
وحشـیان  شـهوت رانی  از  سـرانجام  و  می گیـرد. 
غارنشـین، تغـزل شـاعران پدیـدار می گـردد. ایـن 
اسـت پهنۀ فرمانروایی انسـان. آنجا که تمدن بیشـتر 
اسـت یک امـر معنوی بسـط و افزایـش می یابد. به 
عبارتـی روحانیت عشـق، در جوانـی و در اوج یک 
تمـدن بیشـتر اسـت؛ زیرا در این جاسـت که عشـق 
بـه حـد اعـالی خـود می رسـد و قیدوبنـد جسـم 
را بـه شـعر و غـزل می کشـاند. ایـن  گرسـنه گی 
حیوانـی چنان صفـا و لطف می پذیـرد که اضطراب 
بـه  و  شـده  تبدیـل  روحـی  رقـت  بـه  جسـمانی 
درون نگـری و تخیـل سـوق داده می شـود و حقایق 
را بـه جامـۀ تصـورات می آرایـد به طوری کـه عامل 
در  نیسـت.  محسـوس  وجـه  هیـچ  بـه  جسـمانی 
اقـوام متمـدن، هنـر یکـی از بهتریـن صـور تعالـی 
روحی عشـق اسـت کـه تا شـکوه و درخشـنده گی 
بی  ماننـدی بـاال مـی رود و گاهـی بـر عمیق تریـن 
امـر  هـر  می گـردد.  غالـب  نیـز  نفسـانی  دواعـی 
معنـوی پایـۀ مادی و طبیعی داشـته و هـر امر مادی 
یـک گسـترش و بسـط معنـوی دارد. ویل دورانـت 
در پایـاِن ایـن بحـث گویی متوجه تعجـب خواننده 

شـده و لـذا چنیـن خاتمـه می دهـد: »عشـق از این که 
مبـدای طبیعی و زیسـتی دارد، نباید سـرافکنده شـود 
و اگـر میـل و رغبتـی طبیعـی بـه مرحلۀ فـداکاری و 
اخـالص نرسـد بگـذار تا نابـود گردد.« راسـل هم در 
البـه الی آثـارش تقریبًا بدان معنی اشـاره کرده اسـت: 
»... غـزل، تنهـا هدف و غایت عشـق نیسـت و عشـق 
رمانتیـک می توانـد آن جایـی هـم کـه بـه بیـان هنری 
منتهـی نمی شـود، شـکوفا گـردد... عشـق رمانتیـک 
منشـا و مظهـر عالی تریـن لذاتـی اسـت کـه زنده گـی 

می توانـد عرضـه کنـد.« 

فرعیات زیبایی
هـر غریزه یـی عـالوه بـر موضـوع و مطلـوب اصلی، 
موضـوع فرعـی نیز دارد. بـه همین منوال، حساسـیت 
بـه زیبایی ممکن اسـت گسـترش یافتـه و تمام جهان 
گـردد.  لبریـز  و  اولیـه سرشـار  زیبایـی  و  لطـف  از 
ممکـن اسـت صـدا، از دعوِت جفت برخاسـته باشـد 
و آواز از صـدا تـراوش کـرده و بـا عشـق درآمیخته و 
رقـص را زاده و بدین گونـه از رقص و آواز، موسـیقی 
برخاسـته باشـد. )اگرچـه دیـن و جنـگ نیـز از آن 
سوءاسـتفاده هایی کـرده اسـت.( پس از این گسـترش 
قـادر  تنهایـی  بـه  دیگـر  عشـق  فرعـی،  میدان هـای 
بـه تفسـیر نیسـت. لـذا پـای عناصـر دیگـری نیـز به 
میـان می آیـد: لـذت از وزن و ایقاع )هماهنگ سـازی 
)دم  تنفـس  اسـت.  آهنـگ(، خـود عنصـر مسـتقلی 
بـرآوردن و دم فـرو بـردن(، قبـض و بسـط قلـب، و 
حتـا تقـارن طرفیـن بدن کـه مـا را برای درک پسـتی 
نـه  و  اصـوات مسـتعد می سـازد  مـوزون  بلنـدی  و 
تنهـا عشـق بلکـه تمـام روح نیـز از آن لـذت می برد. 
از صـدای سـاعت و گام هـای همـوار، وزن و ایقـاع 
می سـازیم و از جنبـش و رقـص و شـعر و ترجیـع و 
آهنـگ مخالـف و اوج، لـذت می بریـم. موسـیقی بـا 
لحـن و آوای خـود بـه مـا رقت بخشـیده و بـه جهان 
آرامـی بـاال می بـرد کـه دور از خشـونت ایـن جهانی 
اسـت و ممکن اسـت در تسـکین درد و اصالح هضم 
و تحریـک عشـقی مفید افتـد و حتی ممکن اسـت با 

الحـان خوشـش، سـربازان را بـه کام مـرگ براند. 

حمید پورموسوی

بخش نخست



دمـوکـراسـی
لعنتـی

ــوب  ــاص و محب ــالح خ ــی، اصط ــی لعنت دموکراس
مالهــای فرافگــن اســت )البتــه تمــام مالهــای 
ــی  ــت(. مالهای ــده نیس ــر بن ــورد نظ ــتان م افغانس
ــند،  ــیطان می نویس ــای ش ــه پ ــود را ب ــاه خ ــه گن ک
شکســت خوردهگی خــود را بــه پــای یهــود و 
ــا و  ــای اروپ ــه پ ــود را ب ــی خ ــارا، عقب مانده گ نص
ــه  ــود را ب ــدی خ ــی و ناکارآم ــکا، و بی کاره گ امری

ــی. ــای دموکراس پ
کنونــی  جامعــه  بدبختی هــای  تمــام  این هــا 
ــند و  ــی می نویس ــای دموکراس ــه پ ــتان را ب افغانس
می گوینــد: ایــن همــه قانون شــکنی، ایــن همــه 
ــن همــه فســاد،  ــب، ای ــن همــه تقل ــب کاری، ای فری
ــه  ــن هم ــی، ای ــه ناامن ــن هم ــا، ای ــه فحش ــن هم ای
فقــر، ایــن همــه فالکــت، ایــن همــه بیــکاری، ایــن 
ــه  ــن هم ــاری، ای ــه بی بندوب ــن هم ــزاع، ای ــه ن هم
خودســری، و... همــه اش محصــول دموکراســی 
ــام  ــه تم ــا اینک ــت )ب ــی اس ــی غرب ــی و تقلب تحمیل
ــات  ــم(. اگــر تقلب ــکار نمی کنی ــن بدبختی هــا را ان ای
گرفــت،  صــورت  انتخابــات  در  گســترده یی 
می گوینــد کــه دســت آرود دموکراســی اســت، اگــر 
تصاویــر غیــر اخالقــی از یــک وکیــل یــا وزیــر یــا 
ــه  ــد ک ــد، می گوین ــش ش ــردم پخ ــن م ــس، بی ریی

ــت و... ــی اس ــد دموکراس پیام
ــداران  ــا خری ــۀ م ــم در جامع ــا ه ــن فرافگنی ه ای
ــردم  ــرای م ــخنان را ب ــن س ــر ای ــادی دارد. اگ زی
عامــی کــه اکثریــت مطلــق جامعــه را تشــکیل 
ــان  ــان م ــد ایم ــد خداون ــی، می گوین ــد بگوی می دهن
ــی،  ــه یی بگوی ــک مدرس ــرای ی ــر ب ــه دارد، اگ را نگ
می گویــد کــه ایــن نظــام کافــری اســت، اگــر بــرای 
یــک مولــوی بگویــی، می گویــد کــه جهــاد فــرض 
اســت، اگــر بــرای یــک جهــادی بگویــی، می گویــد 
ــد و  ــود را برداری ــالح خ ــد و س ــس برخیزی ــه پ ک

ــوید. بکشــید و کشــته ش
ــا اگــر پنــج درصــد از عقــل و ِخــرد خــدا دادی  ام
خــود اســتفاده کنیــم، می بینیــم کــه ایــن فرافگنی هــا 
فقــط روپــوش انداختــن اســت بــرای نارســایی ها و 

ــان. ــای خودم ــا و ناکامی ه ناکارهگی ه

ــه یــک نظــام  ســوال ایــن اســت کــه چــرا و چگون
ــی،  ــی و تقلب ــی و تحمیل ــه و واردات ــری بی ریش بش
مــی توانــد در ایــن مــدت کــم، یــک جامعۀ اســالمی 
ســابقه دار را کــه ۹۹٪ ســاکنانش مســلمان اند و 
تربیــت اســالمی دیده انــد و به خاطــر مســلمانی 
ــالح  ــه اصط ــوده و ب ــت نم ــرده و مقاوم ــاد ک جه
و  اســتعمارگران  بزرگتریــن  پــوز  خودشــان 
متجــاوزان جهــان را بــه خــاک مالیده انــد و...، 
ــر دهــد و دگرگــون ســازد  ــن ســادهگی تغیی ــه ای ب
و فاســد نمایــد و فاحشــه ســازد؟ ایــن ســابقۀ 
ــه  ــن هم ــه شــد؟ ای ــلمانی چ ــاله مس چهارصدس
ــن همــه  ــت اســالمی کجــا رفــت؟ ای ــم و تربی تعلی
ــن  ــت؟ ای ــی داش ــه نقش ــری چ ــوت و دعوت گ دع
همــه جهــاد و مقاومــت بــرای چــه بــود؟ ایــن همــه 
ادعاهــای مســلمانی چــه شــد؟ آن غیــرت اســالمی 

ــت؟ و... ــش زده اس ــا غیب ــی کج و افغان
اگــر اینجــا دموکراســی اســت، مســلمانی هــم 
ــه  ــا هم ــت، ام ــی اس ــام دموکراس ــر نظ ــت، اگ اس
نظــام داران مســلمان اند و در در رأس تمــام ارگان هــا 
ــر  ــد، اگ ــرار دارن ــلمان ها ق ــی مس ــای دولت و نهاده
ــزار  ــد صده ــود دارد، چن ــانه وج ــد رس ــا چن اینج
مســجد و منبــر هــم وجــود دارد، اگــر حــرف یــک 
دموکــرات را ده نفــر بشــنود، حــرف شــما مالهــا را 

ــنود، و... ــر می ش ــا نف هزاره
ــن  ــد و بزرگتری ــوب باش ــی خ ــه دموکراس ــد ک نکن
ــام  ــه وار تم ــه آیین ــد ک ــن باش ــم همی ــی اش ه خوب
ــای شــیرین، شــعارهای  ــای بی اســاس، یاوه ه ادعاه
درماندهگی هــای  کالن،  فریب هــای  میان تهــی، 
تاریخــی یــک ملــت پـُـر ادعــا را نشــان داده و پــرده 
را از روی مســلمان نمایی مــا برداشــته و جانانــه 
می گویــد کــه چنــدان مســلمانان خــوب و محکمــی 
نبودیــم و نیســتیم و فقــط تحــت نــام اســالم عزیــز، 
ــم  ــان می کردی ــود را پنه ــاهای خ ــادها و فحش فس
ــی  ــز را آفتاب ــه چی ــی هم ــی لعنت ــاال دموکراس و ح

ســاخته اســت.

کنترل نشرات
آقــای جعفــر راســتین رئیــس نشــرات 
وزارت اطالعــات و فرهنــگ بــه ایــن 
ــی وزارت  ــه در پالیس ــت ک ــاور اس ب
در  کنتــرل  بــرای  چیــزی  مذکــور 
ــرات  ــی نش ــی و بررس ــد ارزیاب فراین
ــن  ــدارد. قوانی ــود ن ــا وج تلویزیون ه
وارد  تــا  می کنــد  ممانعــت  را  مــا 
رســانه ها  دورن ســازمانی  حــوزۀ 
ــاد  ــا اعتق ــه م ــل این ک ــه دلی ــویم، ب ش
قوانیــن  و  داریــم  دموکراســی  بــه 
افغانســتان بــه شــکل بی پیشــینه و 
ــی  ــن حمایت ــوده و قوانی ــاز ب جــدی ب
از آزادی بیــان و آزادی نشــرات اســت 
ــور  ــی وزارت، سانس ــز در پالیس و نی
ــش  ــواردی پی ــر م ــًا اگ ــدارد. احیان ــود ن ــز وج ــر نی ــش از نش پی
ــر  ــود. اگ ــاع می ش ــانه یی ارج ــات رس ــون تخلف ــه کمیس ــد ب می آی
عاقبــت نشــر پیامــی، ســریالی و یــا هــر صحنه یی شــخصیت کســی 
ــد و  ــم خصوصــی کســی را نقــض می کن ــد، حری ــه می زن را صدم
یــا امنیــت ملــی کشــور را بــه مخاطــره انــدازد و آن هــم بــر مبنــای 
ــود، در آن  ــاع ش ــی ارج ــا حقوق ــی و ی ــخصیت حقیق ــکایت ش ش
ــوده  ــواردی ب ــته م ــه در گذش ــم. البت ــیده گی می کنی ــورت رس ص

ــم. ــریال پرداختی ــف س ــه توق ــکایت ها ب ــه ش ــه ب ــا تکی ــه ب ک
ــل  ــتان تعطی ــینمایی در افغانس ــول س ــی محص ــول او، وقت ــه ق ب
ــای  ــد برنامه ه ــه تولی ــادر ب ــی ق ــانه های داخل ــی رس ــد، وقت باش
متنــوع نباشــند و نتواننــد قناعــت افــکار جمعــی در کشــور را اقنــاع 
ــر  ــورهای دیگ ــریال های کش ــداری س ــه خری ــاری ب ــد، از ناچ کنن
ــن اســت  ــانه های خــودی ای ــا از رس ــع  م ــوند. توق متوصــل می ش
کــه میــزان تولید شــان را بــاال ببرنــد، ولــی در صــورت نبــود تولیــد 
ــوند،  ــر می ش ــورهای دیگ ــریال از کش ــد س ــه خری ــر ب ــر ناگزی اگ
ــای  ــالمی و ارزش ه ــگ اس ــا فرهن ــه ب ــد ک ــریال هایی را بخرن س

ــردم افغانســتان ســنخیت داشــته باشــد. اجتماعــی م
ــه تجــاوز  ــد ک ــن باورن ــه ای ــا ب ــتین، خیلی ه ــای راس ــاور آق ــه ب ب
فرهنگــی شــکل نمی گیــرد، بلکــه فرهنگ هــا خــود را بــه نمایــش 
می شــوند،  رد  یــا  و  اســتقبال  چه قــدر  این کــه  و  می گذارنــد 
شــهروندان آگاه خــود قضــاوت می کننــد. از رســانه ها توقــع 
خانواده گــی...،  ســنی،  رده هــای  بــه  توجــه  بــا  کــه  داریــم 
ــالی  ــرای اعت ــن حــال ب ــد و در عی ــار کنن ــای خــود را عی برنامه ه
فرهنگــی و معــارف کشــور مشــارکت داشــته باشــند. اگــر مــردم بــا 
وزارت همــکاری کننــد و مشــارکت داشــته باشــند، مــا بــا دســت 
ــر وارد  ــم خوبت ــردم می توانی ــه شــکایت های م ــتناد ب ــا اس ــاز و ب ب
ــورت  ــر آن ص ــم، در غی ــوذ کنی ــال نف ــر اعم ــویم و بهت ــا ش قضای

ــم. ــورد می کنی ــن برخ ــق قوانی مطاب
مســووالن شــماری از رســانه ها بــه ایــن بــاور اســتند کــه عوامــل 
نوجوانــان  و  کــودکان  اجتماعــی  نابســامانی های  در  زیــادی 
تأثیرگــذار اســت، بایــد دیــد کــه عامــل اصلــی چــه چیــز اســت. هر 
نــوع محتــوای تلویزیونــی تأثیــرات مثبــت و منفــی در قبــال دارد، 
به طــور مثــال خشــونتی کــه روزانــه در اخبــار نشــر می شــود نیــز 
ــد  ــی می توان ــر دارد. ســریال های تلویزیون ــه تأثی ــاالی روان جامع ب
ــاالی کــودک، نوجــوان و ســایر اقشــار  ــرات منفــی خــود را ب تأثی
ــا  ــد خانواده ه ــت بای ــم اس ــه مه ــزی ک ــا چی ــذارد، ام ــه بگ جامع
ــز را  ــا چــه چی ــد ت ــرده و مشــخص کنن ــم ک ــی تنظی تقســیم  اوقات
ببیننــد و از دیــدن کــدام ســریال و یــا برنامــه دوری کننــد. امــا در 
ــار و  ــد مرجــع بااعتب ــی ســریال ها، بای ــرات منف ــار تأثی قســمت آم
رســمی تحقیــق کنــد تــا در جامعــه بــه یــک گفتمــان تبدیــل شــود 

ــی. ــا جانب ــی اســتند و ی ــل اصل ــا ســریال ها عام ــه آی ک

تقلید از سریال ها و برنامه ها در گفتار و کردار 
تقلیــد از رفتارهــا و گفتارهــای شــخصیت های ســریال ها در میــان 
نوجوانــان و جوانــان به مــرور هــر روز بیشــتر شــده اســت. از نظــر 
ــان  ــان و جوان ــد از نوجوان ــود درص ــن، ن ــم دی ــر عال ــوراهلل کوث ن
کشــور از ســریال ها تقلیــد می کننــد، چــه در  برخــورد، چــه 
ــه  ــازی کاذبان ــای شخصیت س ــا در قضای ــی حت ــای اخالق در قضای

ــود.  ــریال می ش ــد از س تقلی
ــه  ــد ک ــناس می گوی ــی روان ش ــرف الدین عظیم ــم، ش ــی ه از طرف
ــذل  ــریال های مبت ــای س ــت و کالن تماش ــرات زش ــی از تأثی یک
کــه امــروزه در تلویزیون هــای افغانســتان نشــر می شــود ایــن 
ــدن  ــا دی ــاالن ب ــا بزرگ س ــان و حت ــودکان و نوجوان ــه ک ــت ک اس
ســریال ها رفتــار نقــش اول ســریال، یــک پولیــس، شــخص 
ــد  ــازی می کنن ــت را ب ــک وطن پرس ــا ی ــت کار و ی ــی، جنای مافیای
ــا  ــاالی آن ه ــتی ب ــری و نظامی دوس ــد آن نظامی گ ــر ب ــز تأثی و نی
اســت. اکثریــت کــودکان و نوجوانان مــا بــه نظامی گــری عالقمنــد 
شــده اند. این هــا دوســت دارنــد نظامــی بپوشــند، تفنــگ و تفنچــه 

ــد. ــند و عســکری برخــورد کنن ــته باش داش
بــه بــاور وی، در تلویزیــون شمشــاد ســریالهایی کــه به نــام »ســارگر 
ــه  ــین ب ــق پشتوننش ــی از مناط ــود در بعض ــر می ش ــاهین« نش و ش
ــریال های »وادی  ــز س ــت و نی ــن زده اس ــتی دام ــایل تروریس مس
ــون  ــه از تلویزی ــر...، ک ــریال ُچق ــاال س ــته و ح ــا« در گذش گرگ ه
طلــوع و افغانســتان نشــر می شــود، در بخش هایــی از کشــور 
ــان  ــد. هم چن ــش ده ــا را افزای ــای بدمعاش ه ــته بی بندباری ه توانس
ــیاری از  ــته بس ــا توانس ــابقات ورزش آزاد در تلویزیون ه ــر مس نش
ــگاه ها  ــه ورزش ــاخته و ب ــب و درس دور س ــان را از مکت نوجوان

ــت. ــاخته اس ــروج س ــار آورده و م ــونت را به ب ــاند و خش بکش

ناصرالدیــن دریــز رییــس نشــرات و ارتباطــات عامــۀ وزارت 
ارشــاد، حــج و اوقــاف می گویــد، خشــونتی کــه از رســانه ها 
ــه  ــن زمین ــه در ای ــت، بلک ــادی نیس ــوع ع ــود موض ــش می ش پخ
ــات  ــمندان نظری ــت و دانش ــده اس ــته ش ــادی نوش ــای زی کتاب ه
ــی از  ــوارد بخش های ــی از آن م ــه یک ــد ک ــه کرده ان ــف ارای مختل
ســریال ها می باشــد کــه می توانــد انعکاس دهنــدۀ خشــونت ها، 
فســاد اخالقــی و افــکار منفــی در ذهــن اطفــال و نوجوانــان باشــد 

ــردد. ــت آن گ ــرورش و تقوی ــث پ ــز باع و نی
وزارت  نشــرات  رییــس  راســتین  جعفــر  آقــای  هم چنــان 
اطالعــات و فرهنــگ می گویــد، گزارش هایــی به مــا رســیده 
کــه خشــونت های بســیار کالن ناشــی از تقلیــد کورکورانــه از 
ــی  ــف فرهنگ ــت، ضع ــده اس ــیریال ها ش ــا و س ــای فیلم ه صحنه ه
ــا  ــۀ م ــه جامع ــود ک ــث می ش ــتان باع ــردم افغانس ــام م ــوادِ ع و س

بیشــتر آســیب پذیر باشــد.

شکایت های خانواده ها
ــده  ــده ش ــا دی ــد، باره ــون می گوی ــتعار همای ــام مس ــا ن ــدری ب پ
ــا  ــان ب ــای طفالنۀ ش ــا در بازی ه ــِر م ــر و پس ــودکان دخت ــه ک ک
ســریال های  صحنه هــای  تمثیــل  خــود  هم سن و ســال های 
باعــث  کــه  می کننــد  را  پســر  و  دختــر  ارتبــاط  تلویزیونــی 
ــدن  ــتیم از دی ــوز نتوانس ــفانه تاهن ــت، متأس ــده اس ــا ش نگرانی م
چنیــن ســریال ها جلوگیــری. ســریال های مــاهِ مــن، زنده گــی 
ــر،  ــریا ل های ُچق ــک و س ــون ی ــکک...، در تلویزی ــیرین، گنجش ش
ــز  ــوع و نی ــون طل ــاس از تلویزی ــیاه و احس ــای س ــا، دری فاصله ه
ســریال هایی از ســایر شــبکه ها در خانــوادۀ مــا بیننــده دارد. مــا بــا 
ــویم  ــور می ش ــرم مجب ــه از ش ــویم ک ــه رو می ش ــی روب صحنه های

ــم. ــر دهی ــًا تغیی ــال را موقت کان
هم چنــان مــادری بــا نــام مســتعار مریــم در ارتبــاط بــه بدآمــوزی 
ــازدۀ مکتــب  ســریال های خشــونت زا گفــت، پســرم کــه صنــف ی
اســت، بارهــا در وقــت برگشــت از مکتــب در کوچه پس کوچه هــا 
مــورد اذیــت و آزار نوجوانــان ولگــرد قــرار گرفتــه اســت، فرزنــدم 
ــن  ــه ای ــد ک ــم می گوین ــده، برای ــن راهِ بن ــا باگرفت ــد آن ه می گوی
ســاحه، ســاحۀ ُچقــر اســت...، ایــن دو مــورد نمونه هایــی از ده هــا 

قضیــه اســت.

اقدامات پیشگیرانه و راه حل
آقــای داوود راوش جامعه شــناس، اگــر مســئولین وزارت اطالعــات 
ــد نشــرات  ــد می توانن و فرهنــگ جامعه شناســی افغانســتان را بدانن
به رســانه ها خــط  کننــد و  را درســت مدیریــت  تلویزیون هــا 
جامعــه  بایــد  رســانه ها  هم چنــان  بدهنــد،  عمومــی  فکــری 
ــته باشــند  ــانه داش ــان را در رس شناســان، روان شناســان و تاریخ دان
ــوداده،  ــن قســمت خان ــد. در ای ــه کنن ــات درســت تر ارای ــا خدم ت
ــارف  ــًا وزارت مع ــد، مخصوص ــد کار کنن ــارف بای ــاع و مع اجتم
نقــش فعــال داشــته باشــد و بــه نســل نــو مصروفیت هایــی از قبیــل 
ورزش، هنــر و ســایر رشــته هایی کــه جوانــان بــه آن عالقــه دارنــد 
ــی کار نداشــته باشــد.  ــارغ و ب ــا نوجــوان ســاعات ف ــد ت ایجــاد کن
ــویق  ــاگردان تش ــد و ش ــاعد کنن ــی را مس ــۀ کتاب خوان ــد زمین بای
ــا  ــان و ی ــف بی ــردۀ آن را در صن ــوند و فش ــاب ش ــۀ کت ــه مطالع ب
نوشــته کننــد، مصروفیــت فکــری و عملــی ســالم داشــته باشــند تــا 

ــرد.  ــورت گی ــری ص ــالم جلوگی ــای ناس از گرایش ه
بــه بــاور او، نهادهــای مدنــی، احــزاب و دولــت بــا جدیــت یک جــا 
ــا  ــات جامعه شناســی و ی ــز تحقیق ــا مرک ــد. انســتیتوت و ی کار کنن
هرچیــز دیگــری کــه بتوانــد تمــام ســکتورهای اجتماعــی را ببینــد 
و بایــد در تابعیــت بــا کارشناســان اقتصــادی، سیاســی، تاریخــی...،  

همــراه باشــد تــا راه حــل پیــدا گــردد.
ــذل و  ــریال های مبت ــر س ــف نش ــرای توق ــر ب ــوراهلل کوث ــوی ن مول
خشــونت زا می گویــد کــه مــردم بایــد شــکایت درج کننــد و َدیــن 

ملــی و دینــی خــود را ادا کننــد. 
ناصرالدیــن دریــز ســخنگوی وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف 
ترتیــب  را  وزارت  وظایــف  مقرره یــی  یــک  طــی  می گویــد، 
کرده ایــم کــه از وزارت پــاس شــده و بــه وزارت عدلیــه فرســتاده 
شــده اســت ، پــس از طــی مراحــل آن می توانیــم رســانه ها را 
ــرای  ــم. ب ــع کنی ــان وض ــی باالی ش ــا محدودیت های ــه و ی جریم
فعــاًل از نظــر اخالقــی بــه نصیحــت بســنده می کنیــم ، علمــا و خطبا 
از طریــق منابــر همیشــه در مــورد مســائل اخالقــی، جلوگیــری از 
ــرد  ــه صــورت می گی ــه در جامع ــای ناشایســته یی ک فســاد و کاره

ــان دارد.  ــته جری ــن پیوس ــد و ای ــت کرده ان ــظ و نصیح وع
جعفــر راســتین رییــس نشــرات وزارت اطالعــات و فرهنــگ 
ــینمایی  ــای س ــد فراورده ه ــد روی تولی ــت، بای ــاور اس ــن ب ــه ای ب
در افغانســتان تاکیــد کنیــم، بــازار تولیدات مــا از ایــن لحــاظ 
ــن  ــز اســت. در ســاعات نشــر ای ــا نی ــت م ــه اولوی ــی شــود ک غن
ــه شــود. اگــر نشــر  ســریال ها تقســیم اوقات منطقــی در نظــر گرفت
ــا  ــت، خانواده ه ــودکان اس ــداری ک ــاعات بی ــریال ها در س ــن س ای
ــم  ــان تنظی ــرای کودکان ش ــی ب ــا تقســیم اوقات ــد ت مســوولیت دارن
ــاره  ــا اش ــی را ب ــد اخطاریه ی ــانه ها می توانن ــان رس ــد. هم چن کنن

ــد. ــل از شــروع ســریال در نظــر گیرن ــه ســن مخاطــب، قب ب
ــی ســریال ها و  ــرات منف ــورد تأثی ــه در م ــادآوری اســت ک ــل ی قاب
ــان  ــودکان و نوجوان ــاالی ک ــری ب ــانه های تصوی ــای رس برنامه ه
ــت و  ــه اس ــورت نگرفت ــمی ص ــای رس ــب نهاده ــی از جان تحقیق
آمارهــای رســمی در نهادهــای دولتــی در ایــن زمینــه وجــود نــدارد. 
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تلـویزیون هـای افغـانستان

عالمت چُقر در یکی از کوچه های پنج صد فامیلی - خیرخانه



چنــد وقتــی اســت کــه فرزندانم در یکــی از شــاخه های 
مدرســۀ دینــی خصوصــی در شــهر مزارشــریف، مرکــز 
ــد.  ــوزش می بینن ــخ در شــمال افغانســتان آم ــت بل والی
ــد  ــتند. چن ــاله هس ــش س ــت و ش ــرم هف ــر و پس دخت
ــه  ــد متوجــه شــدم ک ــه آمدن ــه خان ــی ب روز پیــش وقت
همدیگــر را بــا نام هــای غیرآشــنا صــدا می کننــد 
ــا  ــتاد م ــه اس ــد ک ــیدم، گفتن ــش را پرس ــی علت و وقت
می گویــد نام هــای تــان غیراســامی اســت، بایــد 

ــد. ــر کنن تغیی
ایــن مدرســه از مــدارس تــازه  تأســیس در شــهر 
مزارشــریف اســت. بــاری در دیــداری کــه بــا مدیــران 
ــا  ــه برخی ه ــتند ک ــتم، شــکایت داش ــه داش ــن مدرس ای
ــلفی گری  ــت و س ــج افراطی ــه تروی ــم ب ــا را مته را م
ــتیم. ــاف هس ــه احن ــرو فق ــه پی ــی ک ــد، در حال می کنن
مــن اگرچــه در آن دیــدار کوشــش کــردم بــه صــورت 
از  تفهیــم کنــم کــه یکــی  ضمنــی و غیرمســتقیم 
ــوه  ــت، نح ــلفیت و حنفی ــان س ــل می ــای فاص خط ه
نــگاه ایــن دو مکتــب فقهی-کامــی بــه تنــوع فرهنگــی 
ــران  ــت پژوهش گ ــاز اس ــم نی ــر می کن ــا فک ــت، ام اس
ــل و  ــورت مفص ــه ص ــوع ب ــن موض ــه ای ــا ب ــی م دین
ــود  ــی حــس می ش ــاز از جای ــن نی ــد. ای جــدی بپردازن
ــتان  ــیاری در افغانس ــی بس ــات دین ــتند حلق ــه هس ک
ــت،  ــۀ حنفی ــرۀ معصومان ــدل و چه ــاس مب ــا لب ــه ب ک
ــه  آموزه هــای افراطیــت و ســلفیت را تبلیــغ می کننــد. ب
بــاور مــن یکــی از ســنجه ها و معیارهــا بــرای تفکیــک 
حنفیــت واقعــی از ســلفیت و افراطیــت، همیــن نحــوه 

ــت. ــی اس ــوع فرهنگ ــه تن ــان ب نگاه ش

تنوع فرهنگی در جهان اسالم
جهــان اســام، جهــان متنــوع و چندگونــه اســت. 
آموزه هــای اســامی، فرهنــگ و عنعنــات، از یــک 
ــا گوشــۀ  ــا کشــور دیگــر و از یــک گوشــه ت کشــور ت
دیگــری ایــن جغرافیــای پهنــاور تفــاوت می کنــد. 
ــی  ــام، وقت ــرد اس ــن جهان گ ــه معروف تری ــن بطوط اب
ــفر  ــاور س ــای پهن ــن جغرافی ــراف ای ــاف و اط ــه اکن ب
می کنــد، از دیــدن برخــی رســوم و عنعنــات شــگفت زده 
نزدیکی هــای  در  ایوالتــان،  در  او  مثــًا  می شــود. 
ــود و  ــت می ش ــلمانی دوس ــی مس ــا قاض ــو، ب تیمبوکت
ــه  ــول ب ــس از اذن دخ ــه »روزی پ ــد ک ــت می کن حکای
ــی جــوان  ــم زن ــم، و دریافت ــان رفت ــه قاضــی ایوالت خان
ــدم  ــی آن زن را دی ــت. وقت ــا اوس ــا ب ــاده زیب و فوق الع
ــه مــن  مــردد شــدم و خواســتم کــه بازگــردم، امــا او ب
خندیــد و هیــچ شــرمی نکــرد«. قاضــی بــه مــن گفــت: 
ــت«.  ــن اس ــت م ــن زن دوس ــردی؟ ای ــر می گ ــرا ب »چ

ــردم. ــرت ک ــان حی ــار ش ــن از رفت م
همچنیــن ابــن بطوطــه حکایــت مــرد دیگــری را بیــان 
ــام دارد.  ــی ن ــدکان الموصوف ــد ین ــه ابومحم ــد ک می کن
او بــاری بــه خانــه ابــن بطوطــه در مراکــش نیــز آمــده 
بــوده اســت. وقتــی ابــن بطوطــه در خانــه او بــه 
ــدادی مواجــه می شــود کــه  ــا روی ــدارش مــی رود، ب دی
کامــًا بهــت زده اش می ســازد: زنــی را می بینــد کــه بــر 

ــی نشســته اســت. ــردی اجنب ــا م ــی ب نیمکت
ــرم  ــت: »همس ــت؟« گف ــن زن کیس ــم: »ای ــه او گفت ب
اســت«. گفتــم: »آن مــرد بــا او چــه نســبتی دارد؟« 
ــع  ــن وض ــه ای ــا ب ــت«. »آی ــت او اس ــخ داد: »دوس پاس
ــی  ــا زنده گ ــور م ــه در کش ــی ک ــد، در حال ــن می دهی ت
ــخ داد:  ــده ای؟« پاس ــنا ش ــریعت آش ــا ش ــرده ای و ب ک
ــول و  ــا مقب ــور م ــردان در کش ــا م ــان ب ــرت زن »معاش
ــه آن  ــبت ب ــه نس ــت، ک ــاق اس ــن اخ ــی از ُحس بخش
هیــچ گمــان بــدی نمــی رود. اینــان ماننــد زنــان کشــور 
شــما نیســتند«. از آســان گیری اش در شــگفت شــدم. او 
را تــرک کــردم و دیگــر بــه نــزدش بــاز نگشــنم. بارهــا 

ــم«. ــا نپذیرفت ــرد، ام ــوت ک ــن دع از م
آنچــه را ایــن متــن روایــت می کنــد در حقیقــت 
ــان  ــات در جه ــاوت نحــوه زندهگــی، رســم و عنعن تف
ــم  ــان، علی رغ ــه ش ــه هم ــی ک ــت، در حال ــام اس اس
ــه  ــته اند. ب ــلمان می دانس ــود را مس ــا، خ ــن تفاوت ه ای
ــان  ــه در می ــز از این گون ــری نی ــاوت دیگ ــا تف هزاره

ــت. ــلمانان اس مس
تنوع فرهنگی و حنفیت

تــا پیــش از ظهــور بنیادگرایــی، تنــوع فرهنگ هــا 
ــر  ــک ام ــام ی ــان اس ــی در جه ــبک های زندهگ و س
ــت؛  ــه نداش ــرای مناقش ــای ب ــود و ج ــده ب ــه  ش پذیرفت
ــن  ــا ای ــد ب ــش می کردن ــز کوش ــامی نی ــب اس مذاه
امــر کنــار بیاینــد. یکــی از ایــن مذاهــب، مذهــب امــام 

ــود. ــه ب ابوحنیف
نحــوه نــگاه مذهــب امــام ابوحنیفــه بــه تنــوع فرهنگــی 
ــن  ــگاه ای ــکارتر از ن ــوان آش ــی نمی ت ــچ جای را در هی

مذهــب بــه مســألۀ زبــان پیــدا کــرد.
ــا  ــود و حت ــراب ب ــتیای اع ــه اوج اس ــال هایی ک در س
ــان فارســی  ــی احادیــث جعلــی در مذمــت زب گروه های
ــد،  ــم می خواندن ــل جهن ــان اه ــاختند و آن را زب می س
ــان  ــه ج ــام را ب ــزار اته ــد و ه ــه می آم ــام ابوحنیف ام
زبــان  بــه  نمازخوانــدن  می  گفــت،  امــا  می خریــد 
فارســی روا اســت. دیگــری می آمــد و چنــد قــدم 
ــا و  ــان انبی ــی را زب ــان فارس ــت و زب ــتر می گذاش پیش

ــه  ــد ک ــکوب می نویس ــاهرخ مس ــد. ش ــا می خوان اولی
ــوح  ــن ن ــح منصــور ب ــر ابوصال ــر ســید مظف ــی امی وقت
ــری  ــن اســماعیل می خواســت تفســیر طب ــن احمــد ب ب
را از عربــی بــه فارســی ترجمــه کنــد، از علمــای 
ــه  ــرآن ب ــۀ ق ــا ترجم ــه آی ــرد ک ــتفتاء ک ــر اس ماوراءالنه

ــر؟ ــا خی ــی درســت اســت، ی ــان فارس زب
پاســخ علمــای  این جــا  در همیــن حــال، جالــب 
ــه نشــان دهندۀ نحــوه  ــر اســت ک خراســان و ماوراءالنه
ــه فرهنگ هــای ملــی می باشــد. علمــای  نگاه شــان ب
امیــر  اســتفتای  پاســخ  در  ماوراءالنهــر  و  خراســان 
فرمودنــد: »گفتنــد روا باشــد خوانــدن و نبشــتن تفســیر 
قــرآن بــه پارســی مــر آن کــس را کــه تــازی ندانــد. از 
ــا ارســلنا مــن  قــول خــدای عزوجــل کــه گفــت: »و م
رســول اال بلســان قومــه.« گفــت: مــن هیــچ پیغامبــری 
نفرســتادم مگــر بــه زبــان قــوم او و آن زبانــی کایشــان 
ــر  ــا روزگار اســماعیل پیغامب بدانســتند؛ از روزگار آدم ت
ــی  ــه پارس ــن ب ــوکان زمی ــران و مل ــه پیغامب )ص(، هم
ــه  ــت ب ــخن گف ــه س ــی ک ــدی. و اول کس ــخن گفتن س
ــا از  ــر م ــود و پیغامب ــر ب ــازی، اســماعیل پیغامب ــان ت زب
عــرب بیــرون آمــد و ایــن قــرآن بــه زبــان عــرب بــر او 
فرســتادند. و ایــن جــا بدیــن ناحیــت، زبــان پارســی و 

ــد«. ــوک عجــم ان ــب، مل ــن جان ــوکان ای مل
ــز  ــد چی ــه روی چن ــن جوابی ــر در ای علمــای ماوراءالنه

ــد: ــد کرده ان تأکی
۱. قدامت زبان فارسی؛

۲. قداســت زبــان فارســی، کــه زبــان پیامبــران خوانــده 
شــده اســت؛

ــتند و  ــی زبان هس ــه فارس ــن ناحی ــردم ای ــه م ۳. و اینک
ــد. ــان خــود شــان بیاموزن ــا زب دیــن را بایــد ب

ــه  ــه ب ــوردی ک ــر م ــای ماوراءالنه ــه علم ــخ ب در پاس
می شــود،  گذاشــته  انگشــت  آن  روی  صراحــت 
ــی  ــای محل ــا فرهنگ ه ــن ب ــازگاری دی ــرورت س ض
ــت  ــان اس ــگ زب ــم فرهن ــر مه ــی از عناص ــت. یک اس
و وقتــی آن هــا از جغرافیــای فارســی و ضــرورت 
ــع  ــد در واق ــاد می کنن ــان ی ــن زب ــا ای ــن ب ــۀ دی ترجم
بــه ضــرورت ســازگاری دیــن بــا فرهنگ هــای محلــی 
اشــاره می کننــد. جالــب از همــه در ایــن پاســخ، 
ــا ارســلنا مــن رســول اال  ــه »و م ــه آی استشــهاد شــان ب
بلســان قومــه« اســت. علمــای ماوراءالنهــر از ایــن آیــه، 

ــتنباط  ــی را اس ــای محل ــا فرهنگ ه ــن ب ــازگاری دی س
ــی  ــه و زیرکانه ی ــور توج ــتنباط درخ ــه اس ــد ک می کنن
اســت. بنابرایــن، اگــر شــما می بینیــد کــه احنــاف 
افغانســتان در درازای این همــه اعصــار و قــرون بــا 
فرهنگ هــای ملــی بــا تســاهل و مــدارا برخــورد کردنــد 
ــن  ــخ ای ــه دار در تاری ــای ریش ــی نام ه ــا هیچ گاه و ی
کشــور را تکفیــر ننمودنــد، یــک امــر تصادفــی نیســت، 
ریشــه در طــرز تفکــر و نحــوه نــگاه ایــن مکتــب فقهــی 

ــی دارد. ــوع فرهنگ ــه تن ــی ب - کام

فرهنگ زدایی با بهانۀ »اسالم ناب«
ــورد  ــه م ــزی ک ــت، نخســتین چی ــا ظهــور افراطی ــا ب ام
ــود.  ــی ب ــوع فرهنگ ــن تن ــت، همی ــرار گرف ــه ق حمل
چنــد روز پیــش بــا عالــم افراطــی  کــه شــنیده بــود مــن 
ــن  ــدم. از م ــه ش ــده ام، مواج ــی خوان ــۀ دین ــم مدرس ه
ــم.  ــت کنی ــر صحب ــا همدیگ ــی ب ــه لحظات ــت ک خواس
روشــن فکران  از  بســیاری  گایه هــای  و  شــکوه ها 
بــر  مبنــی  داشــت  ســکوالر  گروه هــای  و  دینــی 
این کــه چــرا جمعیــت اصــاح را یــک گــروه افراطــی 
می خواننــد، در حالــی کــه ایــن ســازمان فقــط در برابــر 
خرافــات مبــارزه می کنــد؟ منظــور او هــم از خرافــات، 
ــان  ــت در می ــا اس ــه قرن ه ــود ک ــی ب ــوم و عنعنات رس

ــات را  ــوم و عنعن ــن رس ــت. او ای ــج اس ــا رای ــردم م م
می خوانــد. شــرک آلود 

آری افراطیــت، بــه تعبیــری اولیویــه روا، از چیــزی 
»اســام  می کنــد.  صحبــت  نــاب«  »اســام  به نــام 
نــاب« یعنــی اســام بــدون فرهنــگ و مبتنــی بــر 
فرهنگ هــا  عظیم الشــان.  قــرآن  از  حرفــی  قرائــت 
در چارچــوب ایــن اســام بــه رســمیت شــناخته 
ــرک و  ــوان ش ــه عن ــی ب ــنت های محل ــود و س نمی ش
بدعــت محکــوم می گــردد و تنــوع و تعــدد را نکوهــش 
ــم  ــتان در تحری ــه اش را در افغانس ــما نمون ــد. ش می کن
ــازمان  ــد. س ــت اصــاح می نگری ــوروز توســط جمعی ن
جمعیــت اصــاح ســال ها اســت کــه همزمــان بــا 
ــر  ــش در براب ــام تریبون های ــوروز، از تم ــیدن ن فرارس
ــوای  ــرده و فت ــتفاده ک ــبت اس ــن مناس ــت ای بزرگداش
تحریمــش را صــادر می کننــد. همچنــان شــما در ســالیان 
اخیــر گــواه فراگیرشــدن عروســی های اســامی هســتید 
ــه جــای رقــص و موســیقی،  کــه در ایــن مناســبت ها ب

ــد. ــخنرانی می کنن ــی س ــای مذهب علم
اتفاقــًا در ایــن ســال ها گــواه پدیــدۀ دیگــری کــه 
ــدا«  ــای »خ ــه ج ــازی واژۀ »اهلل« ب ــتم جایگزین س هس
اســت کــه قبــًا در محــاورات مــردم مــا بســیار کاربــرد 
ــما  ــر ش ــی اگ ــای افراط ــزد گروه ه ــروزه ن ــت. ام داش
»خــدا« بگوییــد پیشــانی ترش می کننــد و بــا تلفــظ 
ــد  ــد. چن ــه »اهلل« بگویی ــد ک ــما می خواهن ــظ از ش غلی
روزی پیــش وقتــی فرزندانــم از مدرســه برگشــتند 
ــد  ــان بای ــش استادش ــر فرمای ــا ب ــه بن ــد ک ــم گفتن برای
ــه  ــرا ب ــخن م ــن س ــم، ای ــر بده ــان را تغیی ــای ش نام ه
ــای  ــی از کتاب ه ــه در یک ــت ک ــدادی انداخ ــاد روی ی
ــه  ــد ک ــه روا می گوی ــودم. اولیوی ــده ب ــه روا خوان اولیوی
ــزد مســلمانان  ــاره از ن وقتــی مســیحیان، اندلــس را دوب
گرفتنــد، حمام هــای عمومــی آن شــهر را نیــز تخریــب 
کردنــد. استدالل شــان هــم ایــن بــود کــه ایــن بازمانــدۀ 
تمــدن و فرهنــگ مســلمانان اســت. و هکــذا مــواردی 

دیگــر.
خواســت افراطیــت، ارایــه اســام اســتاندارد سازی شــده 
ــرو  ــم قلم ــه ه ــامی ک ــت. اس ــگ اس ــدون فرهن و ب
زدایی شــده باشــد و هــم فرهنگ زدایی شــده و در همــه 

ــردد. ــان صــادر گ ــه صــورت یک س ــان ب جه
بــر  را  محلــی  هویت هــای  ســلفیت،  و  افراطیــت 

نمی تابــد و به نــام »اســام نــاب« هویت تکــواره را 
ــاز  ــه زمینه س ــی ک ــد. اقدام ــل می کن ــردم تحمی ــر م ب
ــی  ــد فرهنگ ــی و چن ــد قوم ــع چن ــونت در جوام خش
هندوســتان  در  قبــًا  تجربه یــی  چنیــن  می گــردد. 
ــی  ــی و دین ــای مذهب ــث درگیری ه ــه باع ــد ک ــز ش نی

ــد. ــیاری گردی بس
ــد  ــارۀ هن ــا پیــش از رشــد افراطیــت در شــبه ق ــًا ت مث
ــه  ــاره ب ــرای اش ــدو و ب ــای هن ــگال نام ه ــلمانان بن مس
»خداونــد« از واژهــگان مخصــوص خــود اســتفاده 
ــامی  ــای اس ــن رخ داد نام ه ــس از ای ــا پ ــد، ام می کردن
و حتــا  کردنــد  اســتفاده  »اهلل«  واژۀ  از  و  برگزیدنــد 
کوشــیدند ظاهرشــان را نیــز اسامی ســازی کننــد و 
ــن  ــر ت ــی ب ــاس عرب ــی، لب ــای محل ــای لباس ه ــه ج ب
نماینــد. بگذریــم از این کــه حتــا زبــان هنــدی بــر بنیــاد 
ــان  ــد: اردو و زب ــا ش ــی دارای دو الفب ــیمات مذهب تقس

ــدی. هن
بــر علمــای احنــاف اســت کــه در برابــر چنیــن 
رخ  از  پــرده  و  بایســتند  افراط گرایانــه  اســتراتژی 
آنانــی کــه بــا لبــاس مبــدل حنفیــت، ســلفیت را تبلیــغ 

بردارنــد. می کننــد، 
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تنوع فرهنگی
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یک سلســله  افغانســتان  در  نویــن  نظــام  آمــدن  بــا 
آزادی هــا نصیــب مــردم کشــور شــد، از طرفــی ایــن فضــا 
نابســامانی هایی را در اجتمــاع بــه میــان آورده اســت. 
پــس از ســقوط طالبــان ده هــا رســانۀ تصویــری خصوصــی 
بــه کار آغــاز کــرد، در ایــن میــان تلویزیون هایــی در 
ــا  ــان ب ــوای نشراتی ش ــه محت ــد ک افغانســتان نشــرات دارن
روح حاکــم فرهنگــی و ارزشــی کشــور ســازگار نیســت. 
ســاعات نشــراتی برخــی از ایــن تلویزیون هــا پُــر از 
ســریال های ترکــی، هنــدی، امریکایــی، کوریایــی و...، 
ــت  ــدون در نظرداش ــا ب ــریال ها و درامه ه ــن س ــت. ای اس
معیارهــای ارزشــی، اخالقــی، فرهنگــی و دینــی در جامعــۀ 
کــودکان،  کــه  می رســند  به نشــر  افغانســتان  ســنتی 
نوجوانــان و جوانــان را به ســوی بداخالقــی، بی بندوبــاری، 
سیســتماتیک   اختطاف هــای  تــرور،  مافیایی گــری، 
ــای  ــی از کوچه ه ــه، در برخ ــوان نمون ــه عن ــاند. ب می کش
پنج صــد فامیلــی در خیرخانــه عالمت هــای از »ُچقــر« 
کشــیده شــد و کســانی کــه ایــن عالمت هــا را کشــیده اند 
ــتان(  ــوع و افغانس ــون )طل ــه در دو تلویزی ــریالی ک از س
ــج  ــن کار تروی ــد. ای ــر پذیرفته ان ــوند، تأثی ــش می ش پخ

فرهنــگ ناامنــی و بی بندوبــاوری را در پــی دارد.
 در ایــن گــزارش در پــی دریافــت تأثیــرات مخــرب 

هســتیم.  افغانســتان  در  تلویزیونــی  برنامه هــای 

یافته ها
ــر از هــر صــد نفــر هجــده  ــا پنج ســال اخی -در مقایســه ب
ــا  ــه  و ی ــرار گرفت ــورد تجــاوز جنســی ق ــا م ــر ی ــن دخت ت
فریــب داده شــده اند. ده ســال پیــش از صــد نفــر دختــر و 
پســر بیســت نفــر رابطــه داشــتند، ولــی حــاال از صــد نفــر 
ــه روان شناســان مراجعــه می کننــد  ــود هشــت نفــر کــه ب ن
بــا جنــس مخالــف روابــط  پیــش از ازدواج دارنــد، یعنــی 
تجربــه  را  دوست پســر  یــا  و  دوســت دختر  ســه  تــا 

کرده انــد.
-کــودکان و نوجوانــان بیشــتر بــه جنبه هــای منفــی 
ــکالت  ــی از مش ــد. یک ــدا کرده ان ــش پی ــریال ها گرای س
ــای  ــان از صحنه ه ــب، برداشــت نوجوان ــروزی در مکات ام
ــم  ــوف را به ه ــب و صن ــم مکت ــه نظ ــت ک ــریال ها اس س

زده و باعــث یک سلســله قضایــا در مکاتــب شــده اســت. 
ــان  ــان نوجوان ــتی در می ــری و نظامی دوس ــراف نظامی گ گ

ــت. ــه اس ــاال رفت ــدت ب ــان به ش و جوان
-وزارت اطالعــات و فرهنــگ نتوانســته رســانه ها را تحــت 
پوشــش قــرار دهــد؛ کارشــیوۀ نشــراتی را بــر اســاس ســنن 
ــان  ــر اذه ــرای تنوی ــد؛ ب ــه کن ــن کشــور تهی ــگ ای و فرهن

جامعــه برنامــه بریــزد و نقــش ســازنده داشــته باشــد.
ــات  ــای اطالع ــد وزارت ه ــا مانن ــن نهاده ــی بی -هماهنگ
و فرهنــگ، ارشــاد، حــج و اوقــاف، معــارف و ســایر 

ــدارد. ــود ن ــط وج ــای ذیرب نهاده

روآوردن جوانان به رابطۀ جنسی 
 رابطــۀ جنســی پیــش از ازدواج در افغانســتان از نظــر دینی 
و قانونــی ممنــوع بــوده و عامــالن آن مجــازات می شــوند، 
ــه  ــبت ب ــش از ازدواج نس ــی پی ــط جنس ــار رواب ــا آم ام
ــی  ــه اســت. شــرف الدین عظیم ــاال رفت ــش ب ــال های پی س
ــه ایــن  ــدگار ب ــا روزنامــۀ مان روان شــناس در گفت وگــو ب
ــش  ــر پی ــر دخت ــر هجــده نف ــه از صــد نف ــاور اســت ک ب
از ازدواج رابطــۀ جنســی دارنــد. در پنج ســال اخیــر از 
ــواد و درس  ــه باس ــر ک ــر دخت ــده نف ــر هج ــد نف ــر ص ه
ــا  ــد و ی ــرار گرفته ان ــب ق ــا فری ــاوز ی ــورد تج ــده م خوان
ــای  ــته  اند. رابطه ه ــی داش ــۀ جنس ــر رابط ــن نف ــا چندی ب
پیامــی و تلفــن ی بیــن دختــر و پســر از صــد نفــر نــود نفــر 
ــاک  ــرایط خطرن ــن ش ــنتی، چنی ــۀ س ــد. در جامع می باش
ــکالت  ــت و مش ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــا قتل ه ــوده حت ب

ــز وجــود دارد.  دیگــری نی
ــی  ــریال های ترک ــان در س ــان وجوان ــاور او، نوجوان ــه ب ب
ــید،  ــا، خورش ــوع، آریان ــد طل ــی مانن ــه از تلویزیون های ک
افغانســتان شــبکۀ یــک و تلویزیون هــای دیگــر نشــر 
ــد و  ــود می آی ــر خ ــا موت ــر ب ــه پس ــد ک ــود، می بینن می ش
ــارک و  ــه پ ــی دارد و ب ــر م ــه اش ب ــر را از دروازۀ خان دخت
ســاحل می رونــد و هــر کار دیگــری نیــز انجــام می دهنــد، 
ــد، اســتند  ــراً موبایــل ندارن ــی کــه دختــران مــا اکث در حال
ــن  ــد، بنابرای ــه نمی توانن ــب رفت ــه مکت ــه ب ــی ک دختران
ــر نوجــوان  ــه رو اســت. ه ــی روب ــا تضــاد عجیب نســل ما ب
ــدن  ــاعت در دی ــار س ــا چه ــا ت ــان م ــا جوان ــم و حت متعل

برنامه هــای دیگــر تلویزیونــی مصــروف  ســریال ها و 
ــتند. اس

اخالق کابلی
ــی،  ــای اجتماع ــد آداب، ارزش ه ــه تولی ــی ک ــانی منبع نش
علــم، اخــالق، کودهــای ارزشــی و اجتماعــی کنــد از نــزد 
ــاور  ــه ب ــدارد. ب ــود ن ــا وج ــت و ی ــده اس ــم ش ــردم گ م
ــه  ــت ک ــزی نیس ــناس، مرک ــی روان ش ــرف الدین عظیم ش
ارزش هــا و رســوم، عنعنــات، فرهنــگ و اخــالق خاصــی 
ــان  ــودکان و نوجوان ــرد ک ــه ُخ ــود ب ــتان ب ــه در افغانس ک
ــام  ــزی به ن ــش چی ــه پی ــد ده ــال، چن ــۀ مث ــد. به گون ده
اخــالق کابلــی داشــتیم، یــک کابلــی جایــی کــه می رفــت 
ــن  ــه ای ــود ک ــان ب ــش نمای ــدن او از آداب و اخالق ــا دی ب
شــخص کابلــی اســت و یــا بــه همیــن منــوال از والیــات 
دیگــر و یــا این کــه بــه تاریــخ کــه مراجعــه کنیــم 
ــن  ــور بی ــاری در کش ــی و عی ــد کاکه گ ــی مانن روش های
مــردم مرســوم بــود، یــک عیــار و یــا کاکــه بــه ارزش هــای 
اعتقــادی و فرهنگــی مــردم باورمنــد بــود و خــالف آن را 
ــن، در چنیــن وضعیتــی کــه مرکــز  انجــام نمــی داد. بنابرای
ــد،  ــی نباش ــا الگوی ــد و ی ــاره ش ــه آن اش ــه ب ــادی ک و نه
ــد  ــریع می توان ــیار س ــر بس ــای دیگ ــریال ها و برنامه ه س

ــر بگــذارد. تأثی

مدیریت ضعیف نهادهای مسوول
ــبب  ــگ س ــات و فرهن ــف وزارت اطالع ــت ضعی مدیری
شــده کــه بــه تعــداد رســانه هایی افــزود شــود تــا 
ــر  ــتند نش ــه خواس ــان هرچ ــع اقتصادی ش ــور مناف به منظ
بــا  گفت وگــو  در  جامعه شــناس  راوش  داوود  کننــد. 
ــذل  ــریال های مبت ــی س ــات منف ــدگار از تبع ــۀ مان روزنام
در کشــور اظهــار نگرانــی کــرده بــه ایــن بــاور اســت کــه 
به ســر  ســامانی  بی ســرو  و  آشــفته گی  در  افغانســتان 
می بــرد، چنیــن ســریال ها در کشــورهای دیگــر نیــز 
ــی  ــه پیمانه ی ــی آن ب ــات منف ــا تبع ــود، ام ــش می ش پخ

ــت.  ــتان اس ــه در افغانس ــت ک نیس
ــش دارد،  ــاد نق ــه نه ــان س ــودکان و نوجوان ــۀ ک در تربی
خانــواده، آمــوزش و پــرورش و اجتمــاع کــه هــر ســه نهاد 

ــیده و  ــی نرس ــه آن پخته گ ــده و ب ــراوان دی ــیب های ف آس
ــه  ــل مقایســه نیســت. ب ــا کشــورهای همســایه قاب ــا ب حت
بــاور آقــای راوش، وزارت معــارف بایــد کــودکان و 
نوجوانــان را مصــروف کارهــای ســالم ماننــد ورزش، هنــر 
ــه تنهــا  ــه کــودک و نوجــوان ن و حرفــه  بســازد. مکتــب ب
محلــی بــرای آمــوزش و پــرورش باشــد، بــل  کــه بــه تربیه 
ــینما،  ــد. س ــد باش ــان مفی ــۀ شخصیت ش ــد همه جانب و رش
ــهر  ــش در ش ــه پی ــد ده ــردد؛ چن ــا گ ــاره احی ــر دوب تیات
ــران  ــی حــاال وی ــت داشــت، ول ــینما فعالی ــا س ــل ده ه کاب
ــر  ــا نش ــته نمایش نامه ه ــان در گذش ــت و هم چن ــده اس ش

ــه اســت.  ــن رفت ــاال از بی ــی ح ــد، ول می ش
می گویــد:  صحبت هایــش  ادامــۀ  در  راوش  اســتاد 
ــان  ــودکان و نوجوان ــۀ ک ــرای تربی ــد ب ــی هدف من پالیس
در کل جامعــه نیــاز اســت کــه دولت هــا در محــور 
ــان احــزاب سیاســی و  ــد، هم چن ــرار دارن ــری ق تصمیم گی
نهادهــای مدنــی می تواننــد ممــد باشــند. بحــث مخاطــب 
اجتماعــی نیــز مطــرح اســت. رســانه ها بایــد بــا یــک خــط 
فکــری بــزرگ بــرای نســل نــو و مــردم کــه بــزرگان هــم 

ــند. ــته باش ــد داش ــاز دارن ــت نی ــه تربی ب
در عیــن حــال، ناصرالدیــن دریــز رییــس نشــرات و 
ــاف مســوولیت  ــه وزارت ارشــاد، حــج و اوق ــاط عام ارتب
ــا  ــرف تلویزیون ه ــذل از ط ــریال های مبت ــر س ــار نش مه
می گویــد  و  دانســته  را  فرهنــگ  و  اطالعــت  وزارت 
ــات و  ــه وزارت اطالع ــتر متوج ــوولیت بیش ــن مس ــه ای ک
ــه  ــد ک ــووالن در آن وزارت می دانن ــت. مس ــگ اس فرهن
چــه چیزهایــی خــالف ســنن و فرهنــگ مــردم افغانســتان 
اســت. چیزهــای زیــادی کــه از رســانه های دیــداری نشــر 
ــن  ــا اســت، در ای ــگ اســالمی م ــف فرهن می شــوند مخال
قســمت از طــرف وزارت اطالعــات و فرهنــگ کمتــر 
توجــه صــورت گرفتــه اســت. وزارت اطالعــات و فرهنگ 
در طــول هفــده ســال گذشــته حتــا یــک آهنــگ محلــی و 
حماســی تولیــد نکــرده اســت و هم چنــان تلویزیــون ملــی 
ــرده اســت. ــی کاری نک ــای مل ــرای فعالیت ه افغانســتان ب
ــد وزارت  ــاور ارش ــر مش ــتگیر منی ــن، دس ــان باای همزم
معــارف در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار از ناهماهنگــی 
ــه   ــت ک ــاور اس ــن ب ــه ای ــرده و ب ــاد ک ــط ی ادارات ذیرب
ــۀ  ــگ در زمین ــات و فرهن ــا وزارت اطالع ــی را ب برنامه های
آینــدۀ نوجوانــان مطــرح کردیــم، امــا وزارت مذکــور 
ــا  ــتیم ب ــرد. می خواس ــوولیت نک ــاس مس ــه و احس توج
ــر  ــی کمت ــم، ول ــر کار کنی ــی همدیگ ــی و در تبان هماهنگ
تمایــل نشــان داد؛ انحصارطلبــی در افغانســتان وجــود دارد 
ــود  ــه داده ش ــک روی ادام ــه ت ــه ب ــود ک ــش می ش و کوش

ــار آورده اســت. ــه ب ــن مســأله مشــکالتی را ب ــه ای ک
ــار  ــیدن، گفت ــاس  پوش ــرز لب ــان در ط ــودکان و نوجوان ک
ــا  ــد. ام ــد می کنن ــی تقلی ــریال های خارج ــردار از س و ک
جعفــر راســتین رییــس نشــرات وزارت اطالعــات و 
فرهنــگ بــاور دارد کــه در جهانــی زنده گــی می کنیــم کــه 
ــت  ــی را تح ــای جغرافیای ــام مرزه ــایبری تم ــای س مرزه
ــدۀ  ــد دهک ــان مانن ــروز جه ــرار داده و ام ــود ق ــعاع خ ش
ــی را  ــال وضعیت ــالب دیجیت ــت و انق ــده اس ــک ش کوچ
به وجــود آورده کــه مــا نمی توانیــم فرهنــگ نــاب و 
ــذاری  ــن، تأثیر گ ــم، بنا برای ــفید کنی ــیاه و س ــوده را س آل
آنــی در  بســیار طبیعــی و  امــر  یــک  تأثیرپذیــری  و 
ــر و  ــای ضعیف ت ــًا فرهنگ ه ــه طبع ــت ک ــا اس فرهنگ ه
ــرار می دهــد. ــر خــود ق ــا خرده فرهنگ هــا را تحــت تاثی ی
ــر  ــمت نش ــان در قس ــأله هم زم ــن مس ــاور او، ای ــه ب  ب
و  ژورنالیســتیکی  فراورده هــای  تولیــد  و  ســریال ها 
ــدا  ــداق پی ــد مص ــی می توان ــورهای صنعت ــانه یی کش رس
کنــد. یعنــی بــه هــر پیمانــه کــه میــزان تولیــد فراورده هــای 
ســینمایی در کشــور زیــاد باشــد، طبعــًا افــکار جمعــی در 
ــورد  ــای م ــوان پیام ه ــود و می ت ــت می ش ــه مدیری جامع

ــب داد.... ــورد مخاط ــه خ ــر را ب نظ

تلـویزیون هـای افغـانستان
شاه الرحمن افضلی-ماندگاراز تـرویج بـی بنـدوباری تا نظـامی گـری
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