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هميشه بايد مراقب سه چيز باشيم: وقتي تنها هستيم، مراقب افكار خود؛ 
وقتي با خانواده هستيم، مراقب اخالق خود؛ و زماني كه در جامعه هستيم، 

مراقب زبان خود.
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کوتاهیدولتوهشدارجمعیت

د افغانستان د صنعت کارانو ټولې مرش سخي پیامن په خپلو 

خربو کې وویل، چې د برېښنا رشکت باید په خپله پرېکړه له رسه 

غور وکړي، که نه راتلونکې به د هرې ستونزې مسؤولیت د دوی 

تر غاړې وي.

نوموړي زیاته کړه، چې د برېښنا رشکت دغه پرېکړه نه یوازې 

چې د صنعت کارانو په توان کې نه ده، بلکې په وینا یې دا 

د صنعت کارانو او پانګوالو پر وړاندې د یوې بلې ستونزې 

راټوکول او د صنعت د غواړېدا مخنیوی دی.

د صنعت کارانو ټولنې د برېښنا 

بیې په لوړېدو نیوکه وکړه
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ښوونې او روزنې ته د کيل د ماشومانو الس رسی
د کلیوالو د ژوند ښه وايل له اقتصادي ، ټولنیز ، فرهنګي او پراختیایي پلوه د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل 

پیوستون پروګرام مهم او اسايس هدف دی چې د خپل فعالیت له پیل نه تراوسه پورې يې دهیواد د۳۴ والیتونوپه 

کلیو او بانډو کې دهغه د تحقق له پاره عميل هڅې کړي دي او پدې برخه کې یې روښانه السته راوړنې پرځای 

پرایښي دي . دې ملی پروګرام د زرګونو ټولګټو پراختیایي پروژو په تطبیق رسه په بیالبیلو سکتورونولکه  روغتیا ، 

ښوونې اوروزنې، معیشت، د څښاک پاګې اوبه، د کرنیزواوبولګولو کانالونه ، بریښنا او نورو برخو کې توانیدلی 

دهیوادوالو په ژوند کې د پاملرنې وړ مثبت بدلونونه رامنځته کړیدي .

په بې ساري  اوبانډې هم  او بې شمیره کيل  په منځ کې دهرات والیت یوشمیرولسوالۍ  دهیواد د نورو والیتونو 

توګه د ميل پیوستون پروګرام له السته راوړنو څخه پدې برخه کې برخمن شویدي . دبیلګې په توګه دهرات والیت 

دانجیل ولسوالۍ دعقاب کلی چې د نوموړې ولسوالۍ سهیلی خوا ته پروت دی ، دهغو کلیو له جملې نه دی چې 

د ميل پیوستون پروګرام ترپوښښ الندې راغلی دی او د پراختیایي شوراګانو د ټاکڼو د پړاوونو له تیرولو او د )ښځینه 

او نارینه ( غړو له ټاکلو وروسته ، ددې کيل خلکو په لومړي دور کې د روغتیایي مرکز، پلګوټي او کانال جوړولو 

د تطبیق له پاره په نظر کې نیويل دي  چې له نیکه مرغه یې نوموړې پروژې په بریالی توګه تطبیق او ګټې اخستنې 

ته سپاريل دي . البته د ناروغانو له پاره دلیږدولو دامکاناتو کموالی ، له روغتیایي امکاناتو نه د برخمن کیدو له پاره 

د ناروغانو د زیات واټن وهل او د کرنیزوځمکو دابولګولو په جریان کې داوبو ضایع کیدل دخلکو له لویو ستونزو 

څخه دي چې د ميل پیوستون پروګرام په وسیله د نوموړو پروژو په تطبیق رسه تر زیاته حده له منځه تليل دي .

خو په دې لړکې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام د مثبتو او اغیزمنو پراختیایي هڅو له 

جملې ، یو یې هم دانجیل ولسوالۍ دعقاب کيل د نجونو او هلکانو زده کوونکو له پاره دیوي )لیيس (  ښوونځی 

جوړیدل دي چې په بریالیتوب رسه تررسه شوی اواوس یو زیات شمیرزده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي . 

د ميل پیوستون پروګرام دغه ښوونځی په دوهم پړاو کې له خلکو رسه له موافقې وروسته  د نجونو او هلکانو د سبق 

ویلو له پاره د ځای د کموايل په برخه کې ، په نظر کې ونیول . نوموړي ښوونخي په درې جریبه ځمکه کې جوړشوي 

دي او )۲۴۶۷۰۰۰( افغانۍ چې په هغه کې دخلکو لس سلنه ونډه هم شامله ده ، پرې لګښت راغلی او شاوخوا 

)۳۰۰( کورنۍ ترینه ګټه اخيل . 

دیادونې وړده چې )۷۰۰( تنه ښځینه او نارینه  زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي . ددې ښوونځي په جوړیدو 

رسه د خلکو په تیره بیا د ښځینه وو زیاتې ستونزي له مینځه تليل دي . 

ددې ښوونځي یو تن زده کوونکې فرحنازکریمي داسې وویل: 

» د هغو ستونزو له جملې نه چې مخکې خلک وررسه مخامخ ؤ ، یوه یې هم د زده کوونکو د میاشتنۍ کرایې  چې 

د زده کوونکو د کورنیو له خوا ورکول کیده ، د یادونې وړ ده  څو هغوی وکولی يش دزده کړې له پاره له کيل نه 

بهر نورو ښوونځیو ته الړ يش . همدرانګه دزده کوونکو په وسیله )په تیره بیا نجونو( د ډیر واټن وهل په کيل کې 

دلیږدولو دامکاناتو نه شتون او همدرانګه ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت یو شمیر کورنیو ته لویه ستونزه وه چې 

دعقاب کيل خلک وررسه مخامخ ؤ او یو شمیر ماشومان د ښوونځي او زده کړو نه بې برخې پاتې ؤ «

له نیکه مرغه د کلیو د بیارغوين او پراختیا وزارت د ميل پیوستون پروګرام پله خوا ددي ښوونځي په جوړیدو رسه 

زیاتره ستونزی له مینځه تليل دي . د یادوين وړ ده چي ټويل  ښځینه ښوونکي د کيل میرمني دي . دغه میرمني رس 

بیره پردي په کلی کي د سواد د کچي لوړوايل له پاره هڅي کوي هره میاشت د ښوونکي تنخا اخيل او لدي الري 

خپيل کورين رسه مرسته کوي . 

»ISI«سازماناستخباراتيپاکستان«

بهلستسیاهقراردادهشود



 1390 جوزا   7 در  درست  امروز  از  پیش  پنجسال 
دو  نوری  جهان  شاه  جنرال  و  داوود  داوود  جنرال 
افغانستان در یک  امنیتی شمال  ازمقامهای ارشد  تن 
جام  تخار  والیت  مقر  در  تروریستی  مرموز  رویداد 

شهادت نوشیدند.
این حادثه اما و اگرهای زیادی را  به دنبال داشت، 
آن صورت  وقوع  چگونگی  از  مختلف  روایت های 
سایر  مانند  حقیقت یاب  هیأت  یافته های  و  گرفت 

ترورهای زنجیره یی به خورد مردم داده نشد.
شهید  با  خانواده گی  و  خونی  قرابت  هیچ گونه  بنده 
او،  همشهریان  یکی  عنوان  به  اما  ندارم،  داوود 
سیاسی- برجستۀ  چهرۀ  عنوان  به  را  کارنامه هایش 
زیر  دقت  به  تاریخی  مختلف  برهه های  در  نظامی  

نظر داشتم.
در  نوری  جهان  شاه  جنرال  و  داوود  داوود  جنرال 
آوان نوجوانی به جهاد مردم افغانسستان پیوستند و 
جبهات جنگ در برابر متجاوزین روس و طالب را 

رهبری کردند.
و  یاور  عنوان  به  جهاد  سال های  در  داوود  جنرال 
همکار نزدیک  داکتر سید حسین شهید، از رهبران 
شهادت  از  پس  می کرد.  وظیفه  ایفای  نظار  شورای 
جمعیت  فرماندهان  از  جمعی  و  حسین  سید  داکتر 
حزب  ارشد  فرمانده  جمال  سید  توسط  اسالمی 
آویخته  دار  به  سپس  که  تخار  والیت  در  اسالمی 
شد، جنرال داوود روزگار جوانی خویش را سپری 
مردانه گی یی  ایمان داری و  تعهد،  تقوا،  بنابر  می کرد. 
که داشت توجه شهید احمد شاه مسعود، قهرمان ملی 
کشور را به خود معطوف ساخت و دیری نگذشت 
قرار  مسعود  شهید  نزدیکان  و  یاران  جمع  در  که 
به دست  کابل  از تصرف  پیش  تا جایی که   گرفت، 
شهید،  مسعود  همراهی  در   1375 سال  در  طالبان 
جهت مذاکره  با طالبان به میدان شهر رفت که شهید 
انعطاف شهید  از چگونگی مذاکرات و  بارها  داوود 

مسعود یادآوری می کرد.
با گسترانیدن دامن  استبداد و بربریت طالبان، شهید 
احمد شاه مسعود و سایر  داوود در همراهی شهید 
برابر  در  مقاومت  مقدس  صفوف  به  مقاومت گران 
مزدوران پاکستانی پیوست و صدای بلند مخابره وی 
از بنگی تا شخ پلنگ، طالبان را متحیر و در موقعیت 
انگیزه دهی،  قدرت  شهامت،  بود.  داده  قرار  دشوار 
قوی  حمالت  بارها  تا  شد  باعث  او  فعال  رهبری 
مقاومت  مناطق تحت تصرف  طالبان جهت تصرف 

در تالقان و فرخار عقب زده شود.
پس از سقوط گروه متحجر طالبان، جنرال داوود به 
مردم  به  خدمت گذاری  و  توسعه  سازنده گی،  صف 
اردوی  قول  فرمانده  عنوان  به  و  پیوست  افغانستان 
نمبر شش، سهم ارزش مند در زمینۀ تأسیس، تقویت 
و تشویق جوانان و مقاومت گران جهت شمولیت در 

اردوی ملی افغانستان ایفا کرد.
چند ماه پس از سقوط طالبان در اثر تالش های جنرال 
و  انگلیسی  ریاضیات،  آموزش  کورس های  داوود، 

سواد آموزی در والیت تخار فعال گردیده بود.
از  جمعی  با  بنده  زود  صبح   1381 سال  اوایل  در 
دوستان، جهت فراگیری ریاضی به محل معروف به 
ریاست جمهوری که در جوار دانشگاه سابق والیت 

لباس  با  مردی  روزی  می رفتیم.  داشت  قرار  تخار 
سفید، واسکت سیاه و رادیویی در دست داشت )در 
ایجاد حکومت  نیروهای خارجی،  آن زمان، حضور 
موقت، جمع آوری سالح و سایر تحوالت، افغانستان 
به  بود(،   داده  قرار  جهان  خبرهای  سرخط  در  را  
از کیفیت و چگونگی تدریس،  داخل صنف شد و 
رضایت و عدم رضایت شاگردان پرسید، او به تمام 
بعداً  احوال دروس شد،  و جویای  زد  صنف ها سر 

شنیدم که وی جنرال داوود است.
حاال با گذشت چهارده سال از آن روزها و پنج سال 
به شخصیت چند  رفته،  از دست  آن عزیز  از مرگ 
بُعدی او پی بردم که چگونه کسی که تمام عمرش 
را در جنگ، مقاومت و روزهای دشوار سپری کرده 
و  دانش  و  علم  فراگیری  اهمیت  و  ارزش  است، 
تعقیب تحوالت سیاسی و امنیتی  افغانستان و جهان  

را درک کرده است.
میراث شوم  آن،  قاچاق  و  مخدر  مواد  وسیع  کشت 
دورۀ سیاه طالبان، یکی از چالش های عمده فرا راه 
دولت نوپای افغانستان بود. جنرال داوود موظف شد 
تا به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور 
از قاچاق مواد  داخله، تالش های محو و جلوگیری 
مخدر را رهبری کند. او بارها در مناطق ناامن مانند 
هلمند که به پیمانه یی  زیاد کوکنار کشت می گردید 
تمویل  را  خود  جبهات  آن  از  استفاده  با  طالبان  و 
کشت  محو  عملیات  در  و  کرده  سفر  می کردند، 

کوکنار شرکت می کرد.
جدیت و قاطعیت شهید داوود در برابر پدیدۀ ننگین 
مواد مخدر که حیثیت و آبروی افغانستان را با سوال 
قاچاقبران  که  شد  سبب   بود،  کرده  مواجه  جدی 
بزرگ مواد مخدر از شمال تا جنوب افغانستان او را 
بارها، تهدید به مرگ کرده و باری با یک وکیل تخار 
از  تن  دو  دلیل دستگیری  به  نماینده گان  در مجلس 

بستگانش به اتهام قاچاق مواد مخدر در افتاد.
او  احساس وطندوستی، بشردوستانه و خیرخواهانۀ 
نمی گذاشت تا او در برابر حوادث بزرگ ملی، مانند 
کوه های  در  که  پامیر  هوایی  شرکت  طیارۀ  سقوط 
ولسوالی شکردره کابل سقوط کرد و جان ده ها تن را 
گرفت، بی تفاوت بماند. او رهبری عملیات جستجو 
و نجات قربانیان این حادثه را به عهده گرفت و آنرا 

به فرجام رسانید.
در  مصنوعی  یا  طبیعی  گستردۀ  ناامنی های  ایجاد 
آن،  که چند و چون  افغانستان  شمال و شمال شرق 
گمانه زنی ها و مشاجرات لفظی را میان سیاسیون در  
ناامن  را  به شدت شمال  و  پی داشت  زمان، در  آن 
ساخته بود، جنرال داوود به دلیل تجارب موفق دوران 
مقاومت یک بار دیگر وظیفه گرفت  تا در همکاری 
با فرمانده موالنا سیدخیلی، جنرال شاه جهان نوری 
برابر طالبان  مبارزه در  انجنیر محمد عمر رهبری  و 
را در شمال به عهده گیرد. صدای مخابره اش این بار 
از فاریاب تا بغالن و خواجه غار گوش های طالبان 
قبرستان  هیوالی  دیگر  یک بار  و  می ساخت  کر  را 
که  طالبان  می کرد.  تداعی  طالبان  اذهان  در  را  بنگی 
انگیرۀ  با  و  برابر صوف هدف مند  در  مقاومت  توان 
نداشتند  را  داوود  رهبری جنرال  به  امنیتی  نیروهای 
روی  انتحار  و  انفجار  ناجوان مردانه  فعالیت های  به 

مقاومت،  باغ  گل های  این  جوان مردانه  نا  و  آوردند 
مردانگی و فداکاری را هدف قرار دادند.

جنرال داوود پیش از شهادت به دلیل سرکوب وسیع 
طالبان، شدیداً مورد تهدید طالبان و حلقات داخلی 
قرارگرفت و به جای ستایش و تشویق، مقاومت او در 
برابر طالبان را بارها برچسپ  نسل ُکشی پشتون ها در 

شمال عنوان کردند.
در شرایطی که به شدت از سوی گروه های مخالف 
تهدید می گردید، مردم داری، خداپرستی و رسیده گی 
در شهر  و  نمی داد  از دست  را  مردم  و شر  به خیر 
تالقان و نواحی آن  بدون وسایط زرهی و دسته های 
محافظین به محافل غم و خوشی مردم می شتافت و 
تأمین امنیت مردم را باالتر از امنیت خود می دانست. 
بود  شده  باعث  او  حد  از  بیش  اعتماد  همین  شاید 
امنیت  تأمین  جهت  امنیتی  الزم  ترتیبات  نتواند  که 
خال  این  از  مخالفین  و  گیرد  دست  روی  خویش 

استفاده کرده او را مورد هدف قرار دادند.
سیاسی– شخصیت  عنوان  به  داوود،  شهید  کارنامۀ 
نظامی نشان می دهد که او  خالف سایر فرماندهان، 
تحریک  فرماندهان،  میان  مخالفت ها  نوع  هیچ  در 
مسلح  گروه های  تشکیل  و  برابر حکومت  در  مردم 
تنش ها  موارد  بسیاری  در  نداشته  نقش  قانونی  غیر 
و فصل  را حل  فرماندهان محلی  میان  اختالفات  و 
رقبای  فزیکی  حذف  به  داوود،  جنرال  می کرد. 
برابر  در  می کرد  سعی  و  نبود  باورمند  سیاسی اش 

مخالفین سیاسی اش مدارا و نرمش نشان دهد.
پس از شهادت جنرال داوود و شاه جهان نوری، مردم 
میان  در  اشک بار،  چشمان  با  را  دو  هر  مطهر  پیکر 
نعره های بلند مرگ به جنایت کاران طالب، زنده باد 
مقاومت گران تا خانۀ ابدی اش، شهر فرخار همراهی 
کردند. برخی از هم سنگران او اشک ریختند و داکتر 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
که در آن زمان رهبر ایتالف تغیر و امید بود، گفت که  
با ترور شهید داوود کمر او شکسته است و دولت 
باید در برابر این  حادثه پاسخ گو باشد؛ اما با گذشت 
ربانی،  استاد  زنجیره یی)شهید  ترورهای  و  پنج سال 
شهید کاظمی، شهید سیدخیلی، شهید انجنیر محمد 
عمر، شهید مطلب بیک، شهید سمنگانی، شهید قهار 
قدرت  به  عبداهلل  آقای  گشت  بر  و  و...(،  خرمابی 
برابر  در  داوود  شهید  هم سنگران  و  یاران  سیاسی، 
عاملین این رویداد و سایر ترورهای زنجیره یی مهر 
سکوت به لب زده اند. حکومت به نشانۀ دل جویی 
خانوادۀ شهید داوود و فرو نشانی خشم مردم، برادر 
کوچک جنرال داوود، حاجی محمد آغا داوود را به 
حیث آمر امنیت فرماندهی پولیس تخار تعیین کرده 
است، اما تا پُر کردن جای خالی داوود در میان مردم، 

راهی دراز در پیش است.
ساده  رویداد  یک  شک  بدون  داوود،  جنرال  ترور 
تروریستی نیست که طالبان مسولیت آنرا  پذیرفتند، 
دست های پیدا و پنهان وجود داشت که نمی خواستند 
جنرال داوود به عنوان تنها یار و یاور مسعود شهید 
که اسم و رسم او را تعقیب می کرد به رشد و پختگی 

سیاسی خود برسد.
جدی  تحوالت  آبستن  شمال  او،  شهادت  از  پس 
و  کشیدند  راحت  نفس  دشمنانش  گردید،  امنیتی 
رفتۀ  دست  از  و  پراکنده  صفوف  تقویت  به  طالبان 
خود پرداخته، سنگین ترین حمالت را بر بخش های 
اندازی و مدت کوتاهی کندز را  مختلف شمال راه 
و  مقاومت گران  اما  ساختند،  دولت خارج  تسلط  از 
یاران جنرال داوود و مکتب مسعود بزرگ از شمال 
تا جنوب در برابر طالبان جنایت کار سر می دهند، اما 

سنگر نمی دهند.
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با  جنگ  دوباره  امریکایی ها  می دهد  نشان  وضعیت  که  آن گونه 
داده و تالش می کنند  قرار  برنامه های خود  را در سرخط  تروریزم 
سران و رهبران آن را مورد هدف قرار دهند. کشته شدن مال اختر 
حاال  و  شد  انجام  سیاست  همین  راستای  در  دقیقًا  منصور،  محمد 
از  برای  آماده گی های الزم  که  می گوید  امریکایی  نیروهای  فرمانده 
عملی  تنها شرط  و  دارد  وجود  نیز  طالبان  رهبران  دیگر  بردن  بین 
کردن آن موفقت رییس جمهوری امریکا با این طرح است. سخنگوی 
پنتاگون وزارت دفاع امریکا نیز گفته است که رهبر پیشین طالبان به 
این دلیل مورد حمله هوایی های جنگنده های این کشور قرار گرفت 
که تهدیدی برای امنیت امریکا به شمار می رفت. او افزوده که اگر 
رهبر تازۀ گروه طالبان نیز به عنوان خطر برای امریکا شناخته شود 
این کشور به همان روشی متوسل می شود که با رهبر قبلی این گروه 
با  این تهدید بدون شک یک تهدید میان تهی نیست و  انجام داد. 
توجه به پیشنۀ حمالت امریکا می توان حدس زد که رهبر تازۀ این 
گروه نیز به احتمال زیاد در معرض خطر نابودی قرار دارد. البته در 
این میان موضع پاکستان به عنوان اصلی ترین کشور حامی تروریزم 
به موتر  به حملۀ  این کشور نسبت  بسیار جالب و مضحک است. 
رهبر پیشین گروه طالبان اعتراض دارد و می گوید که مرگ مال اختر 
محمد منصور، گفتگوهای صلح را صدمه زده است. در این مورد 
هم وزیر داخله و هم مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نخست 
وزیر پاکستان اعالم موضع کرده و حمله به رهبر پیشین گروه طالبان 
را نکوهش کرده اند. اما هیچ معلوم نیست که چرا امریکایی ها در 
برابر مواضع پاکستان هیچ واکنشی نشان نمی دهد. اگر طالبان واقعا 
برای امریکا تهدید به شمار می روند بدون شک باید کشورهای که از 
آن ها حمایت مالی و تسلیحاتی می کنند، در ردیف اصلی تهدید گران 
امریکایی  دید دولت مردان  از  این سیاست شاید  باشند.  داشته  قرار 
برابر  در  عمال  که  افغانستان  مردم  دید  از  ولی  باشد؛  توجیه  قابل 
خطر تروریزم سینه سپرکرده اند، قابل توجیه نیست. مردم افغانستان 
در حالی همه روزه قربانی تروریزم و افراط گرایی می شوند که با 
بزرگترین کشور درگیر با تروریزم پیمان امنیتی امضا کرده اند و این 
کشور و متحدان آن متعهد شده اند که از افغانستان در برابر حمالت 
طالبان و کشورهای حامی آن دفاع کنند. پانزده سال تجریه مبارزه 
با تروریزم نشان داده است که بدون توجه به ریشه ها بریدن برخی 
جهانی  مشکل  و  نمی برد  جایی  به  راه  تروریزم  درخت  شاخه های 
با این پدیده حل نخواهد شد. دولت افغانستان در حال حاضر در 
موقعیتی قرار گرفته که می تواند دادخواهی کند و عمال از کشورهای 
با تروریزم را فقط به نابودی برخی  متحد خود بخواهد که مبارزه 
سران این گروه محدود نسازد. سخنان مقام های پاکستانی عمال از 
رابطه و حمایت این کشور با گروه های تروریستی پرده برمی دارد و 
دیگر پاکستانی ها با زبان دیپلوماتیک در این مورد سخن نمی گویند. 
عصبانیت آن ها از مرگ مال اختر محمد منصور عمال نشان می دهد 
که پاکستانی ها از گروه های افراطی و تروریستی حمایت می کنند.  
آن ها این مساله را به گفت وگوهای صلحی ربط می دهند که با پنج 
بار برگزاری نشست های چهارجانبه به دست نیامد و مهم ترین مانع 
گفتگ وهای صلح نیز رهبر پیشین طالبان خوانده می شود. آیا مرگ 
آن ها  سرگیری  از  به  امیدی  هیچ  که  را  گفت وگوهایی  می تواند  او 
وجود نداشت صدمه وارد کند؟ این منطق چنان کودکانه می نماید که 
حتا خود پاکستانی ها را هم نمی تواند قانع سازد چه برسد به مردمی 
از  چرا  پاکستان  استند.  افکنی  دهشت  و  تروریزم  قربانی  عمال  که 
کشته شدن مال اختر محمد منصور این همه اشک می ریزد و تاسف 
طالبان  گروه  پیشین  رهبر  است، چون  روشن  آن  پاسخ  می خورد؟ 
نزدیک ترین فرد به منافع پاکستان بود و عمال از طریق استخبارات 
های  گروه  کند.  پیدا  دست  موقعیت  این  به  توانست  کشور  این 
انشعابی طالبان براین رابطه صحه می گذارند و دلیل جدایی خود 
از مال اختر محمد منصور را در رابطه او با پاکستان عنوان می کنند. 
وقتی بخشی از طالبان به دلیل رابطه مستقیم رهبر پیشین این گروه 
از او تبعیت نمی کنند، آن گاه چگونه پاکستانی ها این همه سنگ 
حمایت از او را به سینه می زنند. بدون تردید در عقب این حمایت ها، 
منافع نزدیک دو طرف مطرح است که در حال حاضر صدمه دیده 
رهبر  خط  همان  در  نیز  طالبان  گروه  تازۀ  رهبر  که  هرچند  است، 
قبلی قرار دارد و می تواند به ساده گی در تعامالت این کشور شریک 
رابطه  این  در  باید  افغانستان  موضع  و  موقعیت  ولی  شود.  ساخته 
کامال روشن باشد. افغانستان قربانی تروریزم و افراط گرایی است 
و باید این پدیده از منطقه برچیده شود. حاال با آمدن رهبر جدید 
گروه طالبان عزم بین المللی برای نابودی گروه های هراس افکن باید 
وارد مرحله واقعا جدی شود. گروه های هراس افکن با نابودی رهبر 
به کمک  این گروه ها می توانند  پا نمی افتند.  از  پیشین گروه طالبان 
کشورهای حامی خود دوباره روی پا ایستاد شوند و مبارزه با صلح 

جهانی را از سر بگیرند.

سیاستامریکادربرابر
پاکستانقابلتوجیهنیست
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آگاهان سیاسی:

رفتنمالمنصوروآمدنهیبتاهللدرگفتوگوهای
صلحتاثیریندارند

شورای عالی صلح:

مابهتالشخودبرایفراهمسازیزمینۀمذاکره
باطالبانادامهمیدهیم

تا زمانیکه پاکستان آمرجنگ در افغانستان 
و  مالمنصور  رفتن  با  شک  بدون  باشد، 
گفتگوهای  در  تغییراتی  هبت اهلل  آمدن 

صلح نخواهد آمد.
شماری از آگاهان سیاسی می گویند: همین 
اکنون در کل افغانستان نبرد میان طالب و 
دولت افغانستان جریان دارد و تا زمانیکه 
داشته  جنگی  حمایت گر  و  حامی  طالبان 

باشند، از جنگ دست نخواهند کشید.
 15 اشتیاق  رغم  با  می کنند:  تاکید  آنان 
حاضر  هیچگاه  طالبان  اما  دولت،  ساله 
نشدند  افغانستان  دولت  با  گفت وگو  به 
برنده   را  خود  آنان  زیرا  شد؛  نخواهند  و 

میدان جنگ می دانند.
اما شورای عالی صلح افغانستان همچنان 
دولت  مذاکره  زمینه  فراهم سازی  از 

افغانستان با گروه طالبان تاکید می ورزد.
این اظهارت در پی تعیین شدن رهبر جدید 
گروه طالبان پس از کشته شدن مالمنصور 

رهبر پیشین این گروه ابراز می شود.
به  روان  سال  اردیبهشت  ثور/  اول  در 
اختر  امریکا، مال  دستور رییس جمهوری 
طالبان،  گروه  سابق  رهبر  منصور،  محمد 
سرنشین  بدون  هواپیمای  حمله  هدف 

امریکایی قرار گرفت و کشته شد.
طالبان،  گروه  حمله،  آن  از  بعد  روز  یک 

و  مالمنصور  معاون  آخندزاده،  هبت اهلل 
عنوان  به  را  طالبان  گروه  قاضی القضات 

رهبر برگزیدند.
می گوید:  افغانستان  صلح  عالی  شورای 
فراهم سازی  برای  افغانستان  دولت 
تالش های  به  طالبان  با  صلح  گفتگوهای 

خود ادامه خواهد داد.
با  صلح  عالی  عضوشورای  سرابی  حبیه 
تاکید بر گفتگوهای صلح گفت: اگر یک 
او  جانیشین  دیگری  و  کشته  طالب  رهبر 
می شود، بازهم زمینه برای گفتگوها وجود 

دارد.
به گفته این عضو شورای عالی صلح: زمان 
رهبر  که  ساخت  خواهد  روشن  را  این 
جدید طالبان حاضر به مذاکره خواهد شد 
یا خیر؛ اما ما همچنان به تالش های خود 
ادامه  صلح  گفتگوهای  فراهم سازی  برای 

می دهیم.
مجلس  عضو  رحمانی  عارف  اما 
پاکستان  زمانیکه  تا  می گوید:  نماینده گان 
بدون  باشند،  افغانستان  در  جنگ  آمران 
هبت اهلل  آمدن  و  مالمنصور  رفتن  با  شک 
تغییراتی در گفتگوهای صلح نخواهد آمد. 
گفتگو  به  حاضر  طالبان  او:  گفته  به 
بخواهد؛  پاکستان  اینکه  مگر  نمی شوند، 
در  همچنان  پاکستان  استخبارات  اما 

برای فعالیت طالبان در  صدد بسترسازیی 
افغانستان اند.

کل  در  اکنون  همین  کرد:  تاکید  رحمانی 
افغانستان مذاکرات مسلحانه میان طالب و 
دولت افغانستان جریان دارد و تا زمانیکه 
داشته  جنگی  حمایت گر  و  حامی  طالبان 

باشند، از جنگ دست نخواهند کشید.
به باور این عضو مجلس: با رغم اشتیاق 15 
طالبان هیچگاه  اما  افغانستان،  ساله دولت 
حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نشدند 
برنده   را  خود  آنان  زیرا  شد؛  نخواهند  و 

میدان جنگ می دانند.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی 
به این باور است که چون طالبان رهبران 
انگیزه  بنابراین  دادند؛  دست  از  را  شان 
پاکستان  و  دادند  دست  از  را  جنگیدن 
توانایی  دیگر  طالبان  که  شده  متعقد  هم 

جنگیدن را ندارند.
رییس مجمتع جامعه مدنی افزود: از یک 
نبود  دیگر  جانب  از  و  انگیزده  نبود  سو 
توانایی زمینه ی بسیار خوبی را برای دولت 
افغانستان برای به پای میز مذاکره کشیدن 

طالبان فراهم کرده است.
دولت  متاسفانه  اما  کرد:  تاکید  رفیعی 
افغانستان این توانایی و ظرفیت را ندارد تا 
از این شرایط مناسب به نفع خود استفاده 
کند و طالبان را وادار به دست کشیدن از 

جنگ بسازد.
که  تررویستی  گروه های  آنکه  با  اوگفت: 
ریشه های  دارند،  فعالیت  درافغانستان 
وضعیت  و  می برند  بین  از  را  اقتصادی 
می دهند؛  تغییر  خود  نفع  به  را  سیاسی 
جنگ  که  رسیده  نتیجه  این  به  امریکا  اما 

درافغانستان به نفع آنان نیست. 
وی افزود: با توجه به اینکه امریکا جنگ 
نمی بیند  خود  نفع  به  را  افغانستان  در 
برانیکه  مشروط  اما  بود؛  امیدوار  می شود 
دولت از این فرصت استفاده کرده بتواند 
دولت  نیستم،  مطمین  من  متاسفانه  که 
افغانستان بتواند ازاین فرصت استفاده کند.

ــی  ــات در اعالمیه ی شــورای حراســت ثب
ســازمان  کــردن  وارد  خواســتار 
ــیاه  ــت س ــتان در لیس ــتخباراتی پاکس اس

ــت.  ــده اس ش
ــتحضر  ــگان مس ــه هم ــور ک ــان ط هم
اختــر  قبــل  روز  چنــد  هســتند، 
بــه  محمــد منصــور، رهبــر طالبــان 
ــرگ  ــر و م ــامه و مالعم ــت أس سرنوش
حقیرانــه، ذلت بــار در خــاک بیگانــه، 
ســازمان  تفاهــم  و  بسترســازي  بــا 
اســتخباراتي پاکســتان، مواجــه شــد کــه 
ــل  ــاد در محاف ــاب زی ــاق بازت ــن اتف ای
بــا  و  داشــته  بین المللــي  و  داخلــي 
ــي و  ــخصیت هاي حقیق ــاي ش واکنش ه

حقوقــي همــراه شــد.
ــزاري و  ــا بی ــم از واکنش ه ــش اعظ بخ
ــتي،  ــات تروریس ــت از اقدام ــار مل انزج
ــه  ــتار بي رحمان ــل و کش ــاري و قت انتح
طالبــان و قربانــي گرفتــن دوام دار آن هــا 
از نیروهــاي باعــزت و باوقــار دفاعــي و 
ــي را  ــاه ملک ــهروندان بي گن ــي و ش امنیت

نشــان داد.
سال هاســت کــه ایــن گــروه وابســته 
  ISI ــکار ــت آش ــا حمای ــتخباراتي ب اس
ــه  ــان را ب ــز م ــت عزی ــاي مل خانواده ه
ســوگ و گلیــم غــم نشــاند. اینــک 
ــراي از  ــوي شــان ب ــادي و معن ــي م حام
ــورت  ــان بص ــران طالب ــردن رهب ــن ب بی
تحقیــر آمیــز بســتر مســاعد را در خــاک 

خویــش فراهــم مي کنــد.
ــتان  ــات افغانس ــت و ثب ــوراي حراس ش
ــي  ــان سیاس ــن جری ــوان بزرگتری ــه عن ب

ــد. ــد مي کن ــل تأکی ــاي ذی ــه محوره ب
ــد  ــرار داده تاکی ــان را مخاطــب ق 1: طالب
ــه  ــد ک ــتي بدانن ــه درس ــه ب ــم ک مي نمایی
ــال  ــي فع ــه سیاس ــان و جبه ــک جری ی
ــده  ــتند و در آین ــد، نیس ــتقل نبودن و مس
هــم نخواهنــد بــود؛ بلکــه یــک جریــان 
وابســته و ابــزاري اســت کــه هیــچ نــوع 
اســتقالل و آزادي اراده در اجــراآت و 
اقدامــات خویــش ندارنــد و همــواره 
بــه یــک دیــوار شکســته، بــي اعتمــاد و 
ــان پاکســتان  ــام نظامی ــه ن ــروت ب ــي م ب
تکیــه کردنــد و صریــح مــي تــوان گفــت 
ــد  ــا بع ــر یکــي از آنه ــه سرنوشــت ه ک
از انقضــأ تاریــخ مصــرف شــان هماننــد 
اســامه ، مالعمــر، مــال منصــور و پیــش 

کســوتان دیگــر شــان خواهــد شــد.
پــس انتظــار مــي رود بــراي بــرون رفــت 
از زنده گــي ذلــت بــار در چارچــوب 
ــه  ــه پروس ــتان  ب ــذه افغانس ــن ناف قوانی
هــاي صلــح ، مــردم ســاالري ، آبادانــي 
و ســر فــرازي ملــت تــان بپیوندیــد 
وبیشــتر از ایــن بــه دیــوار خــورده تکیــه 
نزنیــد کــه فرجــام خــوب نخواهیــد 

ــت. داش
٢: جامعــه جهانــي، همــکاران بین المللــي 

ــازمان هاي  ــا و س ــور ه ــتان، کش افغانس
ــارزه باتروریســم را مخاطــب  ــي مب مدع
ــال  ــه س ــم ک ــد مینمایی ــرار داده تأکی ق
ــي،  ــه مصــادق و شــواهد عین هاســت ک
دســت  بــه  زیــاد  بالقــوه  و  بالفعــل 
ــت قاطــع  ــده حمای ــن کنن ــه تبیی ــد ک آم
ــتخباراتي  ــازمان اس ــادي س ــوي و م معن
و حکومــت پاکســتان از طالبــان بــود 
کــه مــرگ اســامه، مالعمــر ، مالمنصــور 
ــارز  ــه هــاي ب در خــاک آن کشــور نمون
ــوان  ــد عن ــي توان ــح م ــت صری از حمای

شــود.
افــراد  تعقیــب  کنــار  در  پــس 
در  درج  حقیقــي  وشــخصیت هاي 
ــق  ــا طب لســت ســیاه تقاضــا مي گــردد ت
موازیــن بیــن المللــي و اصــل مســوولیت 
ســازمان  هــا  دولــت  المللــي  بیــن 
عنــوان  بــه  را  پاکســتان  اســتخباراتي 
ــه  ــي مداخل شــخصیت ُحکمــي و حقوق
ــي و ناقــض  ــت مل ــور حاکمی گــر در ام
اصــول و موازیــن بیــن المللــي در لســت 
ســیاه قــرار داده و بــه عنــوان تربیــت گاه، 
ــده تروریســم  ــر و صــادر کنن ــز گ تجهی
و انتحــاري تحــت تعقیــب جــدي قــرار 
گرفتــه در مطابقــت بــا مقتضیات منشــور 
ســازمان ملــل متحــد بــه مثابــه حکومــت 
و ســازمان خاطــي و ُمخــل نظــم، صلــح 
و امنیــت برخــورد جــدي و قانونــي 

ــرد. ــورت گی ص
و  دفاعــي  نیروهــاي  فــداکاري  از   :3
ــداران و  ــوان پاس ــه عن ــور ب ــي کش امنیت
فرزنــدان صدیــق وطــن تشــکر نمــوده از 
اقدامــات صلح جویانــه حکومــت وهمــه 
نیروهــاي فعــال سیاســي و شــکیبایي 
ــیدن  ــدف رس ــه ه ــهروندان ب ــاد ش آح
بــه اســتقرار صلــح و ثبــات در روشــنائي 
اســناد تقنینــي نافــذ اســتقبال نمــوده 
پیشــنهاد مي گــردد کــه در مســایل مهــم 
ــي و  ــم مل ــاع، تفاه ــل إجم ــور اص کش
ــد. ــاد نبرن ــهروندان را از ی ــارکت ش مش
٤:  بــا احتــرم بــه پیشــینه فرهنگــي،  
ملــت  دو  مشــترکات  و  جغرافیایــي 
و تاکیــد بــر تقویــت اصــول حســن 
پاکســتان  حکومــت  از  همجــواري 
از  تــا  واضــح و جــدي مي خواهیــم 
ــتادن  ــز و فرس ــم، تجهی ــت تروریس تربی
آن بــه داخــل کشــور اجتنــاب نمــوده و 
ــش  ــه خوی ــه گرایان دســت شــوم مداخل
را جمــع کنــد در غیــر آن آســیب هــاي 
جــدي را در ســطوح داخلــي، منطقه یــي 
ــاوان کالن  ــي متحمــل شــده و ت و جهان

ــرد. ــد ک ــت خواه پرداخ

با احترام
شوراي حراست و ثبات افغانستان

٨ جوزا ١٣٩٥

شوراي حراست وثبات:

»ISI«سازماناستخباراتيپاکستان«

بهلستسیاهقراردادهشود

ناجیه نوری 

بریتانیانیرویبیشتربهافغانستانمیفرستد
که  است  گفته  بریتانیا  دفاع  وزارت 
تا  دارد  تصمیم  کشور،  این  دولت 
نیروی بیشتری به افغانستان اعزام کند.
بریتانیا  چاپ  »دیلی میل«  روزنامۀ 
دلیل  به  که  است  داده  گزارش 
فعالیت های  و  افزایش خشونت ها 
شورشیان در افغانستان، دولت بریتانیا 
تصمیم دارد تا ماموریت مشوره  دهی 
و آموزشی نظامی خود را در افغانستان 
به  بیشتری  نیروی  نیز  و  کرده  تمدید 

این کشور، اعزام کند.
دیوید  که  است  آمده  گزارش  در 

کامرون نخست وزیر بریتانیا در نشست سران 
می شود،  برگزار  آینده  ماه  که  وارسا  در  ناتو 
کشور  این  سرباز   ٤50 که  کرد  خواهد  اعالم 
امنیتی  نیروهای  آموزش  ماموریت  هدف  به 
نیروهای  کنار  در   ٢017 سال  در  افغانستان 

ایاالت متحده امریکا، خواهد ماند.
وزارت دفاع بریتانیا نیز در تالش است که به 
هدف افزایش امنیت در کابل پایتخت افغانستان 

بیش از 100 سرباز دیگر را به افغانستان اعزام 
کند.

که  است  گفته  بریتانیا  دفاع  وزارت  منبع  یک 
افغانستان،  مورد  در  مختلفی  گزینه های  روی 
ماه های  در  طالبان  اما  است؛  شده  گفت وگو 
اخیر در نقاط مختلف این کشور، پیشروی هایی 
داشته و نیز هزاران جنگ جوی گروه داعش در 

نقاط مختلف کشور دست به فعالیت زده اند.

گفته  بریتانیا  دفاع  وزارت  منبع  این 
گفت وگوها  این  ادامه  در  که  است 
بریتانیا،  که  بود  این  اصلی  حرف 
ترک  وقت،  از  پیش  را  افغانستان 

کرده است.
جنگی  ماموریت  ختم  اعالم  با 
نیروهای ناتو در افغانستان، نیروهای 
سال  دسامبر  ماه  در  نیز  بریتانیایی 
٢01٤، افغانستان را ترک کردند؛ اما 
نخست وزیر  آن،  از  پس  سال  یک 
این کشور اعالن کرد که این نیروها 
»ماموریت  هدف  به  که  می توانند 

تکمیلی« دوباره به افغانستان برگردند.
اعتراض  با  بریتانیا  نخست وزیر  تصمیم  این 
شد  مواجه  بریتانیایی  شهروندان  از  شماری 
جنگ های  در  که  سربازانی  خانواده های  و 
دیوید  از  انتقاد  با  بودند،  افغانستان کشته شده 
در  فرزندان شان  چرا  که  گفته اند  کامرون 

جنگ  های افغانستان کشته شوند.



منظورم  کنید؟  فکر  معمول  از چهارچوب های  اید که خارج  فکر کرده  این موضوع  به  به حال  تا 
موضوعی،  هر  مورد  در  تفکر  از  قبل  است.  مشکالت  در حل  متفاوت  نگاهی  و  راه های خالقانه 
باید موقعیت خودتان را کاماًل تجزیه و تحلیل نمایید و هرگز از کلیشه های رایج در رویارویی با 

مشکالت استفاده نکنید. 
در حال حاضر، منظور از چهارچوب های معمول چیست و چه گونه باید آن را تغییر دهیم؟ برای 
توسعۀ راه حل های مواجه با مشکالت چه باید کرد؟ چه گونه باید توانایی مان را در مقابله با مشکالت 

پرورش دهیم؟ 
چارچوب ها را تعیین کنید و سپس نسبت به تغییر آن ها اقدام نمایید. باید در ابتدا بدانید که چه چیزی 

را می خواهید تغییر دهید و دلیل تان برای ایجاد این تغییرات چیست. 
در این مقاله 11 روش متفاوت تفکر ارایه می شود. اگر این روش ها را امتحان کنید، به مرور زمان 
افزایش  کردن، چه قدر  فکر  متفاوت  و  با مشکالت  مواجهه  در  توانایی تان  که  متوجه خواهید شد 

یافته است.
   ١( در مورد صنایع گوناگون بیاموزید. 

شاید باور نکنید که من با مطالعۀ کتاب های بازاریابی به این رشته عالقه مند شدم و با عضو شدن در 
کتابخانه، کتاب های زیادی را در این زمینه مطالعه کردم و یاد گرفتم که می توانم در خصوص سایر 
رشته ها نیز فکر کنم و همین باعث شد تا به این رشته عالقه مند شوم. این موضوع سبب می شود تا 

شیوۀ تفکر انسان تغییر کند و دید تازه یی به مسایل پیرامون خود پیدا کند. 
به  را  نگاه تان  کنید  سعی  و  دهید  افزایش  را  روانی تان  و  روحی  انعطاف  مذاهب،  سایر  مطالعۀ  با 

زنده گی تغییر دهید. 
   ۲( در مورد مذاهب بیاموزید. 

از طریق مطالعه دربارۀ مذاهب، متوجه می شوید که چه کمک بزرگی در راهنمایی انسان ها و درک 
جهان مادی و الهی می کنند. پس با مطالعۀ سایر مذاهب، انعطاف روحی و روانی تان را افزایش دهید 
و سعی کنید نگاه تان را به زنده گی تغییر دهید. الگویی را برای خودتان انتخاب کنید و از او کمک 

بگیرید. 
   ٣( در صنف های متفاوت شرکت کنید. 

با یادگیری مطالب جدید، دیدتان نسبت به مسایل زنده گی تان، جامعه و جهان، گسترده شده و کمکی 
به شما خواهد بود تا مسایل زنده گی تان را بهتر حل وفصل کنید.

   ۴( کتاب هایی با موضوعات گوناگون بخوانید. 
مثاًل با مطالعۀ کتاب های روان شناسی، قدرت تفکرتان را افزایش خواهید داد و با انجام چند تست 
متفاوت خودتان را ارزیابی کرده، نقاط ضعف و قوت تان را متوجه خواهید شد. یا مثاًل با خواندن 
رمان های پولیسی سعی می کنید تا معمای مطرح شده را حل کنید و در نهایت، تحلیل خودتان را با 
آن چه در کتاب گفته شده، مقایسه خواهید کرد. یا به عنوان مثال، کتابی در مورد بدبینی و خوش بینی 

به شما کمک خواهد کرد تا این دو مقولۀ روان شناختی را تجزیه و تحلیل نمایید. 
   ٥( شعر بسرایید. 

باعث  این  و  باشد  داشته  بیشتری  فعالیت  مغزتان  که سمت چپ  می شوید  باعث  شعر  سرودن  با 
ابتدا بسیار موفق نباشید، ولی به این  می شود تا خالقانه تر عمل کنید. اگر چه ممکن است که در 

موضوع فکر کنید که چه مقدار به قوۀ تخیل تان کمک می کنید. 
   ۶( نقاشی بکشید. 

با نقاشی کشیدن سمت راست مغزتان را به فعالیت می کشانید و تعادلی را بین فعالیت های سمت 
چپ و راست مغزتان ایجاد می کنید. این راه هم به خالقانه فکر کردن تان کمک خواهد کرد. 

سعی کنید که برای انجام هر کاری برنامه ریزی کنید و با در نظر گرفتن هدفی، قدم های نخستین را 
برای رسیدن به منظورتان بردارید تا به آن چه می خواهید برسید. 

   ۷( به راه حل های متقاوت فکر کنید. 
به گونۀ مثال، مساله یا مشکلی را برای خودتان در نظر بگیرید و سعی کنید راه حل های متفاوتی را 
برای حل این مشکل در نظر گرفته، هر کدام را بررسی کنید و ببینید که کدام یک بهتر است و کدام 

یک سریع تر به نتیجه خواهد رسید. 
   ٨( به کارهای عقب افتادۀتان فکر کنید. 

سعی کنید که برای انجام هر کاری برنامه ریزی کنید و با در نظر گرفتن هدفی، قدم های اولیه را برای 
به نتیجه رسیدن به منظورتان بردارید تا به آن چه می خواهید، برسید. 

   ٩( در انجام هر کاری از دیگران مشورت بخواهید. 
با دیگران در مورد مسایل و مشکالت تان حرف بزنید و نظرشان را در مورد هر چیزی جویا شوید. 
می دانید که همیشه چند فکر بهتر از یکی است. با این روش چندین ایدۀ متفاوت در اختیار دارید 

که می توانید بهترین را انتخاب نمایید. 
   ١۰( مانند سایرین نباشید. 

سعی کنید که همواره متفاوت باشید. در هر زمینه یی می توانید با دیگران فرق داشته باشید. متفاوت 
فکر کنید، تصمیم بگیرید و به دیگران ثابت کنید که توانایی باالیی در مقابله با مشکالت دارید و 
خالقانه هر موضوعی را حل وفصل خواهید کرد. بنابرین فراتر از دیگرن حرکت کرده و به نتیجه 

خواهید رسید. 
   ١١( شاور بگیرید. 

شاید باور نکنید که حمام رفتن، باعث ایجاد آرامش عمیقی در وجودتان می شود و فکرتان را باز 
می کند. شاید به دلیل آب گرمی است که استفاده می کنید. بنابرین زمانی که خسته هستید و خیلی 
رخ  وجودتان  در  اتفاق شگفت انگیزی  چه  که  ببینید  و  بگیرید  شاور  کنید،  فکر  نمی توانید  خوب 
می دهد. راه حل های دیگری که به ذهن تان می رسد را یادداشت کرده و آن را در اختیار دیگران هم 

قرار دهید.
 Dustin Wax :نویسنده
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۱۱ روش متفاوِت تفکر

لیال نعمتی
بسـیاری از نظریه پـردازان حـوزۀ دانش سیاسـی و 
حقـوق اساسـی، معتقـد انـد پژوهش در نوسـازی 
یـا سیاسـی  بـا مفاهیـم نظـام اجتماعـی  سیاسـی 
شـروع نمی  شـود، بلکـه بـا تمرکـز بـر فرایندهـای 
شهرنشـینی،  شـدن،  صنعتـی  هم چـون  اجتماعـی 
تجـاری شـدن، سـواد، رونـق اقتصـادی و تحـرک 
شـغلی کـه بخشـی از نوسـازی تصـور می شـوند 
و دارای اثراتـی بـر تغییـر سیاسـی هسـتند، آغـاز 

می گـردد. 
بـه  نوسـازی،  ابعـاد  گسـترده گی  و  پیچیده گـی 
طـور کلـی دو رهیافـت متفـاوت امـا در عین حال 
مرتبـط بـا یک دیگـر را در متـون نوسـازی پدیـدار 
می سـازد: رهیافـت نخسـتین بر تحلیل مشـخصات 
اجتماعـی و جمعیتـی و سـاختارِی جوامـع مـدرن 
یـا جوامـع در حـال مـدرن شـدن مبتنـی بـود؛ و 
رهیافـت دوم بـر بُعـد پویاتـر فرایندهای نوسـازی 
یعنـی تحول مسـتمر زندگـی روانی تأکید داشـت. 
اندیشـه ورزان علوم سیاسـی و جامعه شناسـی، پنج 
بحـران را کـه جوامـع بایـد در فراینـد نوسـازی 
بحـران  در  را  شـوند  روبـه رو  آن هـا  بـا  سیاسـی 
هویـت، بحـران مشـروعیت، بحـران نفـوذ، بحران 
می نماینـد.  خالصـه  توزیـع  بحـران  و  مشـارکت 
از ایـن رو، بـر ایـن بـاور اند که نوسـازی سیاسـی 
را بایـد از طریـق شـاخص های خاصـی هم چـون 
شهرنشـینی، سـواد، مشـارکت یـا بسـیج سیاسـی 

مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار داد. 
توسـعۀ  بطـن  در  واقـع  در  سیاسـی  نوسـازی 
هـم  آن  ویژه گی هـای  و  می گیـرد  سیاسـی جـای 
نوعـًا عبـارت انـد از: ابتـکار و نـوآوری از طریـق 
همبسـته گی میـان سـاختارها و عملکردهـا، وجود 
سـاختارهای اجتماعی انعطاف پذیـر و تخصصی و 
عقالنـی، وجـود چهارچوب هـای اجتماعی خاص 
و  زنده گـی  تسـهیل کنندۀ  مهـارت  توسـعۀ  بـرای 
افزایـش مشـارکت مـردم در سیاسـت یـا بسـیج 

همه گانـی. 
نظـام سیاسـی در تمـام حوزه هـا می توانـد مـورد 
بازنگـری، تغییـر و تجدیـد نظـر قـرار گیـرد. در 
زمینـۀ نوسـازی نظـام و اصالح سـاختار سیاسـی، 
چه گونگـی  تغییـر  و  انتخاباتـی  نظـام  اصـالح 
انتخـاب رییس جمهور از شـکل ریاسـتی به شـیوۀ 
پارلمانـی می توانـد در راسـتای اعتـالی تعامـالت 
سیاسـی و اجرایـی و نیـز بلـوغ سیاسـی، گام هـای 

بـردارد.  را  ارزنده یـی 
   الف ـ نظام ریاستی 

در نظـام ریاسـتی، رییس جمهـور بـه علت داشـتن 
نقـش  ایفـای  و  اجرایـی  قـوۀ  اختیـارات  کلیـت 
دوگانـۀ رییـس کشـور و رییـس دولـت، مهم ترین 
شـخصیت سیاسـی اجرایـی کشـور بـوده و جنبـۀ 
بنابریـن  داراسـت.  را  قـدرت  و  دولـت  رهبـری 
بخشـیدن  اهمیـت  بـر  ریاسـتی  اصطـالح  تکیـۀ 
و  ریاسـتی  نظام هـای  اسـت.  جمهـور  نقـش  بـه 
بـه  رییس جمهـوری  انتخـاب  بـر  نیمه ریاسـتی 
در  البتـه  دارنـد.  تأکیـد  همه گانـی  آرای  وسـیلۀ 
نظام هـای پارلمانـی نیـز می تـوان انتخاب مسـتقیم 
را  همه گانـی  انتخابـات  توسـط  رییس جمهـوری 
صاحب نظـران  از  بسـیاری  ولـی  کـرد.  مالحظـه 
حقـوق، بـه انتخـاب رییس جمهـوری توسـط رأی 

مسـتقیم مـردم تمایل چندانـی ندارند و این شـیوه 
را خطرنـاک مـی پندارنـد؛ زیـرا معتقـد انـد اگـر 
نظـام ریاسـتی باشـد، رییس جمهوری نظیـر برخی 
بـه نوعـی  تبدیـل  امریـکای التیـن،  نظام هـای  از 

می شـود.  انتخابـی  دیکتاتـوری 
شـکل گیری  نخسـت  ریاسـتی،  نظام هـای  در 
نهادهایـی ماننـد رییس جمهـوری، هیـأت وزیـران 
انتخابـات  و  یک سـو  از  دیوانـی  دسـتگاه های  و 
اعضـای پارلمـان، تعییـن هیـأت اداری دو مجلس، 
از  دیگـر،  سـوی  از  غیـره  و  جلسـات  تشـکیل 
یک دیگـر منفـک انـد و بـه بیـان بهتـر، از گونه یی 
این کـه  بهره منـد می باشـند؛ دوم  اندامـی  تفکیـک 
انجـام وظایـف و اختیـارات آن هـا نیـز مربـوط به 
خـود آن هـا بـوده و نیـازی بـه دریافـت کمـک و 

همـکاری قـوۀ مقابـل ندارنـد. 
بنابریـن، روابـط دو قـوه باید به گونه یـی پیش بینی 
شـود کـه اصـل تفکیـک کامـل تـا حـد ممکـن 
مراعـات شـود و لطمه یـی بـه اسـتقالل اندامـی و 
جدایـی اختیـارات آن هـا وارد نیـاورد. از ایـن رو، 
نظـام ریاسـتی می توانـد بـه تعارض هـای گسـترده 
و حتـا عمیـق میـان تعامـالت اجرایـی و سیاسـی  
منجـر گـردد که بـرای وحـدت و انسـجام جامعه، 

مضـر و نامطلـوب تلقـی می گـردد. 
   ب ـ نظام پارلمانی 

در نظـام پارلمانـی، تکیه بر واژۀ “پارلمان” اسـت و 
ایـن امـر تصادفـی نمی تواند باشـد؛ زیرا ایـن نظام 
در حقیقـت از تفکیـک نسـبی قوا به دسـت می آید. 
حاکمیـت از طریـق انتخابـات از طـرف صاحبـان 
حاکمیـت یعنـی مـردم و از رهگـذر انتخابـات بـه 
نماینـده گان پارلمـان سـپرده می شـود و از طریـق 
پارلمـان بـه هیـأت وزیـران، دسـتگاه ها، اشـخاص 
کارگـزار و سـایر قـوا در زمـان تصویـب برنامـۀ 
دولـت و ابـزار اعتمـاد منتقـل می گـردد؛ از ایـن رو 
دسـتگاه های قـوا بـه یک دیگـر وابسـته انـد. یعنی 
در عیـن تمایز و تفکیک، باید پاسـخ گو و مسـوول 
دسـتگاهی باشـند کـه از آن ناشـی شـده اند. لذا در 
این گونـه نظام هـا، نوعـی وابسـته گی ارگانیـک بـه 
چشـم می خـورد و سـخن از اسـتقالل و انفصـال 
حقوق دانـان  از  برخـی  نیسـت.  میـان  در  مطلـق 
اساسـی از اصطـالح “همـکاری قـوا” نیز اسـتفاده 
می کننـد. ایـن معنـی را دوورژه حقـوق دان به طـور 
قـوا،  »تمایـز  اسـت:  کـرده  یـاد  چنیـن  خالصـه 
همـکاری در وظایـف، وابسـته گی اندامـی.« کـه از 
یـک طـرف با اختـالط و تمرکز قوا یکی نیسـت و 
از سـوی دیگـر، با تفکیـک کامل قوا تفـاوت دارد. 
   بـرای انجـام تفکیـک نسـبی قـوا، چهـار 

شـرط در نظـر گرفتـه شـده اسـت: 
1ـ برقـراری تمایـز بین وظایف و دسـته بندی آن ها 
و واگـذاری هـر دسـته از ایـن وظایـف کـه دارای 
بـه دسـتگاهی متمایـز  ماهیتـی همگـون هسـتند، 
یعنـی مقننـه بـه پارلمان، مجریـه به هیـأت وزیران 

و دسـتگاه های اداری و قضاییـه بـه دادگاه هـا. 
٢ـ دسـتگاه های متمایـز، بـه خالف نظام ریاسـتی، 
جنبـۀ تخصصی کامـل ندارند؛ یعنـی دوایر کارکرد 
آن هـا در نقاطـی بـا یک دیگـر بـه صـورت متقاطع 
عمـل می کننـد و قلمروهـای مشـترکی را به وجود 
می آورنـد. مثـاًل قـوۀ مجریه در شـکل گیری قوانین 
بـا مقننـه همکاری می کنـد و مقننـه در اجرای تمام 

و کمـال قوانیـن در کار مجریه نظـارت می کند. 
3ـ اندام هـای هـر یـک از قـوا مانند هیـأت وزیران 
بـر  تاثیـر  ابزارهـای  و  وسـایل  دارای  پارلمـان  و 

انـد.  یک دیگـر 
٤ـ پارلمـان، پاسـخ گوی مـردم و هیـأت وزیـران، 
پاسـخ گوی کارکـرد خـود در برابـر پارلمان اسـت. 
   اسـاس نظـام پارلمانـی بـا مالحظـۀ وضع 
آن در بسـیاری از ممالـک بـه قـرار زیر اسـت: 
اسـت:  رکنـی  دو  بیشـترینه  مجریـه  قـوۀ  الـف ـ 
رییس جمهـور(  یـا  )پادشـاه  کشـور  ریاسـت 
ریاسـت  و  اسـت  غیرمسـوول  رکـن  قاعدتـًا  کـه 
هیـات وزیـران )نخسـت وزیر( و کابینـه کـه کلیـۀ 
مسـوولیت های سیاسـی را بـر عهـده دارنـد، بایـد 
پاسـخ گوی اعمال خـود در برابر نماینـده گان مردم 

باشـند.  پارلمـان  در 
حـق  مـردم  منتخـب  مجلسـین  یـا  مجلـس  ب ـ 
نظـر  زیـر  را  وزیـران  هیـات  کارکردهـای  دارنـد 
داشـته باشـند و از راه اسـتجواب و اسـتیضاح و یا 
بررسـی های پارلمانـی و سـایر اندام هـای نظـارت، 

قـوۀ مجریـه را کنتـرل کننـد. 
ج ـ پارلمـان می توانـد در صـورت عـدم رضایـت 
از سیاسـت ها و اعمـال هیـات وزیـران بـا صـدور 
رأی عـدم اعتمـاد، آن هـا را سـاقط نمایـد و هیات 
جدیـدی را موافـق بـا تمایـل اکثریت نماینـده گان، 

بر مسـند بنشـاند. 
د ـ در برابـر آن، هیـات وزیران نیز واجد وسـایل و 
حقـوق گوناگونـی بـرای تأثیرگذاری بر قـوۀ مقننه 

است: 
1ـ لوایـح قانونـی را تهیه و تنظیـم و برای تصویب 

بـه مجلـس می دهد. 
٢ـ وزیـران می توانند در جلسـات پارلمان شـرکت 
کننـد و از نظریات، سیاسـت ها و لوایـح خود دفاع 

نمایند. 
3ـ قـوۀ مجریـه نیـز می توانـد از راه تصویب نامه و 
آیین نامه هـای ماهـوی و اجرایـی در قانون گـذاری، 

تکمیـل قانون و یـا اجرای آن مشـارکت نماید. 
   تعـادل قـوا در نظـام پارلمانی اساسـًا بر دو 

وسـیله متقابل اسـتوار است: 
1ـ مسـوولیت سیاسـی وزیـران در برابـر پارلمان و 
امـکان سـقوط کابینه بـه واسـطه رای عـدم اعتماد 

نماینده گان. 
٢ـ حق انحالل پارلمان توسط قوۀ مجریه. 

در نظام هـای پارلمانی اسـتفاده از ابزار اسـتیضاح و 
بهره گیـری از رأی عـدم اعتمـاد، یکـی از مهم ترین 
وسـایل بـرای مهـار کـردن کارکردهـای وزیـران و 
نتیجـۀ نظـارت مسـتمری اسـت کـه پارلمان هـا در 
کارهـای اجرایـی دارنـد. نخسـت وزیر و وزیـران 
از بیـم سـقوط کابینـه و از دسـت دادن مهم تریـن 
مقامـات فرمان روایـی، بایـد در جهتـی گام بردارند 
کـه رضایـت خاطـر اکثریـت نماینـده گان را فراهم 
و  اجـرای تصمیمـات  کارگـزار  را  کننـد و خـود 

قوانیـن پارلمانـی بدانند. 
در برابـر چنین سـالحی کـه در دسـت نماینده گان 
پارلمـان اسـت، حـق انحـالل مجلـس بـه عنـوان 
کنتـرل  وسـیلۀ  بزرگ تریـن  و  اساسـی ترین 
عملکردهای این دسـتگاه اسـت. بارهـا اتفاق افتاده 
اسـت کـه پارلمان هـا بـه دالیـل مختلـف از حـق 
اسـتیضاح به وسـعت اسـتفاده می کننـد و موجبات 
سـقوط پیاپـی کابینه هـا را فراهـم می سـازند)مثال: 
پارلمان هـای فرانسـه در جمهـوری چهـارم( و این 
امـر بـه ثبـات و تـداوم سیاسـت کشـور، لطمه های 
فراوانـی وارد می سـازد و جلـوی عملکـرد منظـم 
تعبیـۀ حـق  ایـن رو،  از  را می گیـرد.  قـوۀ مجریـه 
انحـالل در برابـر رأی اعتماد، آن هم توسـط رییس 
می توانـد  اسـت،  غیرمسـوولی  مقـام  کـه  کشـور 
تضمیـن قابـل مالحظه یی باشـد تـا نماینـده گان از 
وسـایل و ابزارهـای قانونی به طور افراطی اسـتفاده 

 . نکنند

ازنـظامریاستـی
تاپارلـمانی
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و  برجسـته ترین  از  یکـی  عنـوان  بـه  فارسـی،  شـعر 
مـورد  همـواره  بشـری،  فرهنـگ  آثـار  گسـترده ترین 

ایـن وادی بـوده اسـت.  سـتایش آشـنایاِن 
بـا ظهـور نیمایوشـیج و بالیـدِن شـعِر جدیـد پارسـی، 
شـاعراِن »نوپیشـه« )modern( از بسـیاری رسـوم و 
آداِب سـنّتِی شـعر فارسـی روی گـردان شـدند و یکی 

از ایـن سـنت ها همیـن مسـالۀ تخّلـص بـود. 
ولـی گرفتـارِی تخّلـص اگـر بـرای شـاعران نوپیشـه 
مورخـاِن  و  تذکره نویسـان  بـرای  اسـت،  حـل شـده 

ادبیـاِت مـا هنـوز حـل نشـده اسـت.
اغلب کسـانی که با شـعِر فارسـی سـر و کار داشـته  اند 
و در زبان هـای دیگـر خواسـته  اند چیزی در باِب شـعِر 
فارسـی بنویسـند، به مسـألۀ تخّلص به عنـوان یکی از 

ویژه گی هـای شـعِر فارسـی اشـاره کرده اند.
فلسـفۀ پیدایـش تخّلـص در شـعر فارسـی، هـر چـه 
باشـد، آن چـه مسـلم اسـت ایـن اسـت کـه در ادوارِ 
شـعر  اصلـِی  ویژه گی هـاِی  از  یکـی  تخّلـص  بعـد، 
فارسـی شـده اسـت و تقریبًا الزمۀ کار شـاعران تلقی 
می شـده اسـت. برخـی تصـور کرده انـد کـه تخّلـص 
بـه منزلـۀ ُمهـری اسـت کـه مالکیّـِت شـاعر را بـر اثر 
شـعری تثبیـت می کنـد و بـه همیـن دلیـل، هر کسـی 
که خواسـته اسـت شـعِر دیگـری را بـه خـود ببندد و 
بـدزدد، نخسـتین کارِ او تغییـر تخّلـص آن شـعر بوده 

 . ست ا
مسـألۀ عـوض کـردن تخّلـص، پیشـینۀ درازی دارد. 
امیرعلیشـیر نوایـی، در تذکـرۀ مجالس النفایس خویش 
داسـتان آهنگ سـازی را نقـل می کنـد کـه عمـداً روی 
»نسـیمی«  تخّلـص  امیرعلیشـیر،  غزل هـای  از  یکـی 
گذاشـته و در حضورِ امیرعلیشـیر آن را خوانده اسـت.  
ظاهراً نخسـتین تخّلص هـای آگاهانه و بـا نوعی تعّمد 
در نمونه هـای بازمانده از شـعِر دوران نخسـتین، از آِن 
رودکی اسـت و پس از او در شـعِر دقیقی و کسـایی و 
عمـاره مروزی و منوچهری و بسـیاری شـاعران سـدۀ 

چهـارم و آغازِ سـدۀ پنجم. 
و هم چنیـن در قصایـد کـه نیـازی بـه شـاهد نـدارد. 
بحـِث اصلـی بر سـِر این اسـت کـه از چـه روزگاری 
آوردِن تخّلـص در پایان شـعرها، خـواه قصیده و خواه 
غـزل، حالتـی قانون منـد بـه خـود گرفتـه اسـت؟ از 
آن جـا کـه آثار بازمانده از سـدۀ چهارم و نیمۀ نخسـت 

سـدۀ پنجـم، متأسـفانه امروز بسـیار پراکنـده و ناقص 
بـاب  قاطعـی دریـن  اختیـار ماسـت، هـر حکـم  در 
دشـوار اسـت. اگـر آن چـه از آن آثـار شـعری امـروز 
موجـود اسـت مـالک قـرار گیـرد، می تـوان گفـت که 
نخسـتین شـاعری کـه در غـزل، خـود را تـا حـدی 
پای بنـد بـه آوردِن تخّلـص کـرده اسـت )تـا حـدود 
چهـل درصـد( سـنایی اسـت در پایـان سـدۀ پنجـم و 
آغاز سـدۀ ششـم، که غزل های او، شـمارِ چشـم گیری 
در حـدود چهارصد غـزل را تشـکیل می دهد و بخش 

قابـل مالحظه یـی از آن هـا دارای تخّلـص اسـت. 
بـه طـور ُکّلـی می تـوان گفـت کـه تخلص های شـعر 
فارسـِی دوره هـای نخسـتین، غالبًا از نسـبِت شـغلی و 
یـا نسـبِت محّلـی و دیگر زمینه هـای پیدایـش نام های 
»االنسـاِب«  کتـاب  در  کـه  همان هـا  ـ  خانواده گـی 
ابوسـعِد سـمعانی و »االکمـاِل« ابـِن ماکـوال می تـوان 
و  رودکـی  ماننـد  اسـت،  گرفتـه  سرچشـمه  ـ  دیـد 
کسـایی و دقیقـی و ماننـد آن یا از نسـبِت نـامِ ممدوح 
ماننـد منوچهـری که مسـّلمًا از نامِ منوچهـر بن قابوس 
گرفتـه شـده یا تخّلـِص خاقانی کـه از نامِ خاقـان اکبر 
منوچهـر شروانشـاه اسـت، یـا تخّلـص سـعدی که به 

روایتـی ضعیـف از نـام سـعد بـن زنگی اسـت. 
گویـا بـه عّلـِت همیـن انبوهـِی شـاعران و تخلص هـا 
بـوده اسـت کـه در سـده های اخیـر رسـم شـده بـوده 
اسـت کـه شـاعراِن جـوان، پـس از مّدتـی کوشـش و 
کار، از یکـی از بـزرگان و اسـتاداِن عصـر درخواسـت 
تخّلـص می کردنـد و آن اسـتاد هـم بـه مناسـبت یـا 

بی مناسـبت، تخّلصـی بـه آن هـا عطـا می کـرد. 
یکی از مشـکالتی که مسـألۀ تخّلص در شـعِر فارسـی 
ایجـاد کـرده اسـت، تبدیل هویت و یا جنسـیِت برخی 
مـردان اسـت به زن. کسـانی هم که خواسـته اند شـعر 
دیگـران و بیشـتر قدمـا، بـه دالیـل خـاص  نـامِ  بـه 
سیاسـی و اجتماعـی و مذهبـی، جعـل کننـد، ناگزیـر 
شـده اند کـه بـرای آن ها تخّلصـی قایل شـوند و همان 
شـهرِت اصلـِی آن هـا را به عنـوان تخّلص آنـان در آن 

بیاورند.  شـعرها 
البتـه در مـواردی هـم شـعر گفتـن و بـه نـام دیگـری 
تخّلـص کـردن، از سـِر جعـل و توطیـه نبـوده اسـت. 
بوده انـد شـاعرانی که بـر اثِر دلبسـته گی به شـخصیّتی 
خـاص، شـعرهایی بـا تخّلص به نـام او سـروده اند که 

مشـهورترین نمونـه اش در ادبیـات فارسـی و جهـان، 
بلخـی  محمـد  جالل الدیـن  تبریـزی  شـمس  دیـوان 
اسـت و آن بخشـی از غزل هـای دیوان کبیـر موالنا که 
بـه نام شـمس تبریـز و شـمس الحق تبریـز و مانند آن 
تخّلـص دارد، نمونه هـای درخشـاِن این گونه از شـعر 

و تخّلص اسـت. 
اغلب کسـانی که با شـعِر فارسـی سـر و کار داشـته  اند 
و در زبان هـای دیگـر خواسـته اند چیزی در باِب شـعِر 
فارسـی بنویسـند، به مسـأله تخّلص به عنـوان یکی از 

ویژه گی های شـعِر فارسـی اشـاره کرده اند.
مسـالۀ ضـرورِت تخّلـص، بـه عنـوان یکـی از اصـوِل 
اجتنـاب ناپذیـِر شـعِر فارسـی، از سـدۀ پنجـم و عصِر 
سـنایی بـه تدریـج روی بـه گسـترش دارد و هرچه به 
پایـان عصِر سـنتِی شـعِر فارسـی نزدیک تر می شـویم، 
شـمول و گسـترِش آن بیش و بیشتر می شـود و همین 
انبوهـی شـاعران، بـرای بـه ثبـت رسـاندِن تخلص هـا 
بـه نـامِ خویش، از یک سـو )مسـالۀ تقاضـا( و محدود 
بـودِن نام هـای خوش آهنـِگ خوش معنایی کـه در همۀ 
وزن هـا به آسـانی جایگزین شـود )مسـألۀ عرضه( کار 
را بـه جایی رسـانده اسـت که کاالی تخّلـص »بازاری 
چنـدان  نـه  تخلص هـای  حتـا  و  کنـد  پیـدا  سـیاه« 
دلپذیـری از نـوع »حقیـری« و »گدایـی« و »مسـکین« 
و »احقـر« و »اسـیر« و »چاکـر« و حتـا »اَبَْلـه« و »اَبَْکم« 
)بـه معنـِی گنـگ و ناتـوان از سـخن( و امثـاِل آن هم 
در انحصـارِ یـک تـن یـا دو تـن باقـی نمانـد و مثـاًل 
سـه شـاعر بـا تخّلِص »گدایی« و دو شـاعر بـا تخّلص 

»اَبَْله« داشـته باشـیم.
از شـمارش سرانگشـتی می تـوان بـه این نتیجه رسـید 
کـه غالبـًا کلمه هایـی بـرای تخّلـص برگزیده شـده اند 
کـه بیشـتر بـا ایـن افاعیـِل عروضـی هماهنگ باشـند: 
َفعْ لُـن )مانند سـعدی، حافـظ و یغما( یـا َفعولُن )مانند 
سـنایی و ظهـوری( و یـا َفُعـوْل )ماننـد کلیم و سـلیم 
و نجیـب( یـا مفعولُـن )ماننـِد فردوسـی و خاقانـی و 
آزادی( یـا فاعلن )ماننـِد آرزو و آفرین( و برین قیاس. 
معنی شناسـی  و  موسـیقایی  عامـِل  دو  بی گمـان 
Semantics در برگزیـدن تخلص ها، سرنوشت سـاز 
بوده انـد. هجـومِ شـاعران بـه سـوی کلمه هایـی کـه 
جایـی  بـه  را  کار  باشـند،  ویژه گـی  دو  ایـن  داراِی 
کشـانده کـه دیگر تخّلـِص بکـری در میـان کلمه های 

فارسـی و عربـِی رایـج و حتا گاه غیررایِج در فارسـی، 
یافت.  نتـوان 

مـن در ایـن یادداشـت، اسـتنادم فقط و فقـط به کتاب 
ارجمنـد و گران بهـای »فرهنـِگ سـخنوراِن« شـادروان 
اسـتاد دکتـر عبدالرسـول خیام پـور اسـت کـه از تأمل 
در محـدودۀ کوچکـی از تخلص هـا متوجـه ایـن غلبۀ 
بـار معنایـِی محرومیّـت و رنـج شـدم. چنان اسـت که 
گویـی الزمـۀ شـاعری، در ایـن سـرزمین و در ایـن 
فرهنـگ، حتمـًا و حتمـًا در حـزن و ماتـم و محنـت و 
عـذاب و رنـج و مسـکنت و گدایـی و فقـر و آه و ناله 
و فغـان و درد و امثـال آن زنده گـی کردن بوده اسـت. 
برگردیـم به اصـِل موضـوع و آن تحلیل روان شناسـِی 

ایـن غلبـۀ بـارِ معنایـِی رنـج و محرومیّـت در اکثِر این 
تخلص هاسـت.  

از حملـۀ مغـول بـه بعـد، هـر چـه حـوزۀ تاریخـِی و 
ایـن  می یابـد،  گسـترش  فارسـی  شـعر  جغرافیایـِی 
واردِ  بیشـتر  و محرومیّـت  رنـج  و  معنایـِی غـم  بـارِ 

می شـود.  فارسـی  شـعر  تخلص هـای 
بی گمـان، اسـتبداد و نظام هـای مسـتبدانۀ حاکـم بـر 
قلمـرِو زبـان فارسـی نیـز در تقویـت ایـن بـارِ معنایی 
غـم و رنـج در تخلص هـای شـعر فارسـی مؤثـر بوده 
و  تیمـور  و  تاتـار  از حملـۀ  مهم تـر  شـاید  و  اسـت 
اسـتبدادِ حاکـم بر جامعـه، دو عامل دیگـر را بتوان در 
صـدرِ عوامـِل ایـن موضوع قـرار داد: یکـی تصوف و 
عرفـان و دیگـری محدودیّـت یا ممنوعیـت روابط زن 

و مـرد در محیـط اجتماعـی. 
تاریخـی  ادوار  و  فارسـی  شـعر  سـبک های  دیـد  از 
تخلص هـای  این گونـه  از  کـه  گفـت  می تـوان  آن، 
بیمارگونـه، در سـبک عراقـی و آذربایجانـی به ندرت 

یافـت.  می تـوان 
بخش ادبیات تبیان

منبع: نشریۀ بخارا، شمارۀ ٣۲ـ دکتر شفیعی کدکنی

روان   شناختی »تخلص«  زمینه های  

در شعر فارسی

          
         

 مسالۀ ضرورِت تخلّص، به عنوان 
یکی از اصوِل اجتناب ناپذیِر شعِر 
فارسی، از سدۀ پنجم و عصِر سنایی به 
تدریج روی به گسترش دارد و هرچه 
به پایان عصِر سنتِی شعِر فارسی 
نزدیک تر می شویم، شمول و گسترِش 
آن بیش و بیشتر می شود و همین 
انبوهی شاعران، برای به ثبت رساندِن 
تخلص ها به ناِم خویش، از یک سو 
)مسالۀ تقاضا( و محدود بودِن نام های 
خوش آهنِگ خوش معنایی که در همۀ 
وزن ها به آسانی جایگزین شود )مسألۀ 
عرضه( کار را به جایی رسانده است 
که کاالی تخلّص »بازاری سیاه« 
پیدا کند و حتا تخلص های نه چندان 
دلپذیری از نوع »حقیری« و »گدایی« 
و »مسکین« و »احقر« و »اسیر« و 
»چاکر« و حتا »اَبْلَه« و »اَبَْکم« )به 
معنِی گنگ و ناتوان از سخن( و امثاِل 
آن هم در انحصاِر یک تن یا دو تن 
باقی نماند و مثاًل سه شاعر با تخلِّص 
»گدایی« و دو شاعر با تخلّص »اَبْلَه« 
 داشته باشیم
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روح اهلل بهزاد
اســـالمی  رهبـــری حـــزب جمعیت  اعضـــای 
محفلی  طی  )شـــنبه،8خرداد/ثور(  دیروز  افغانستان 
گردهم آمـــده و نگرانی و پیشنهادات شـــان را در 

بیـــان کردند. بـــه اوضاع کنونی کشـــور  پیوند 
در ایـــن محفـــل که در کابـــل برگـــزار گردیده 
بود، شـــمار زیـــای از چهره هـــای مطرح حزب 
جمعیت اســـالمی به شـــمول عطـــا محمد نور 
رییـــس اجرایـــی حـــزب جمعیـــت، احمدضیا 
مســـعود معاون این حـــزب، فرمانده های جهادی 

و شـــخصیت های ملی اشـــتراک کـــرده بودند.
آنـــان بـــا انتقـــاد از حکومت وحـــدت ملی در 
عملی نکـــردن تعهدات شـــان گفتند، ثبـــات آیندۀ 
کشـــور بســـته گی به عملی ســـاختن موافقت نامۀ 

دارد.  ملـــی  وحدت  حکومت 
آنـــان هم چنان از حکومت خواســـتند تـــا زمینۀ 
کسانی  برای  شـــهروندی  حقوق  به  دســـت یافتن 
که به پروســـۀ صلح می پیوندند را فراهم ســـازد.
صالح الدیـــن ربانی، وزیر امـــور خارجه و رییس 
حزب جمعیت اســـالمی افغانســـتان در این محفل 
به عنوان  افغانســـتان  اســـالمی  جمعیـــت  گفت: 
جریان سیاســـی پیش تـــاز در بیـــش از چهار دهۀ 
اخیر در کشـــور، نقش بـــارز و تعییـــن کننده یی 
و در رقم زدن تحوالت سیاســـی-اجتماعی کشـــور 

است. داشته 
آقـــای ربانـــی افـــزود: اکنـــون بـــرای مبارزه 
بـــا تروریســـم و بازگردانـــدن صلـــح و امنیت، 
در  حرکت  و  مردم ســـاالر  ارزش های  نهادینه کردن 
جهت شـــکوفایی و توسعۀ کشـــور الزم می بینیم 
تـــا صفوف خـــود را منســـجم تر ســـاخته و به 

بپردازیم. درونی خـــود  امـــر  ســـازمان دهی 
به گفتۀ رهبر حزب جمعیت اســـالمی افغانســـتان: 
از دیـــر زمانی نیـــاز به برگـــزاری مجمع عمومی 
ایـــن حزب احســـاس می شـــد، امـــا در مراحل 
مختلـــف، اوضـــاع و احـــوال مانـــع تحقق این 
مأمول گردید. قرار بود در حیات شـــهید اســـتاد 
برهان الدین ربانـــی این مجمع برگـــزار گردد، اما 
شـــهادت اســـتاد برگزاری این مجمع را به تأخیر 

نداخت. ا
آقـــای ربانـــی اذعان داشـــت: شـــورای رهبری 

جمعیت اســـالمی طی جلســـات اخیـــر، اوضاع 
کنونی کشـــور را مورد بررســـی قرار داده است که 
در این جلســـات فیصله شـــد تا جهت برگزاری 
مجمـــع عمومی جمعیت اســـالمی کمیســـیونی 
تـــدارک مجمع عمومی کارش را آغـــاز و زمینه را 

بـــرای برگزاری ایـــن مجمع فراهم ســـازد.
او گفت: در این جلســـات اوضاع شـــمال کشور 
مورد بررســـی قرار گرفـــت و حرکت های جنبش 
ملی بر ضـــد طـــرف داران و اعضـــای جمعیت 
اســـالمی افغانســـتان در این والیات به زیان صلح 
و ثبات و به نفع دشـــمنان کشـــور خوانده شـــد.

از حزب  افغانستان  اســـالمی  رهبر حزب جمعیت 
روش های  از  تـــا  افغانســـتان خواســـت  جنبش 
مفاهمه  به روش  و  کرده  خشـــونت آمیز خودداری 
و مذاکـــره روی آورد. آقـــای ربانی خاطر نشـــان 
جز  خشـــونت آمیز  شیوه های  »اســـتمرار  ساخت: 
پیپیده ســـاختن اوضـــاع و زدودن زمینه های صلح 
و هم زیســـتی نتیجـــۀ دیگری در پـــی نخواهد 

» داشت.
صالح الدیـــن از حکومت وحدت ملی خواســـت 
تا حوادث شـــمال کشـــور به ویـــژه حوادثی که 
منجـــر به شـــهادت اعضای جمعیت اســـالمی و 
رییس جوانـــان این حزب در فاریـــاب انجامید را 
مورد بررســـی قرار داده  و عامـــالن آن را به پنجۀ 

بسپارد. قانون 
آقـــای ربانـــی پشـــتیبانی ایـــن حـــزب را از 
کرده  اعـــالم  افغانســـتان  صلح  گفت وگوهـــای 
افـــزود: آرزو داریـــم که دســـت کشـــیدن این 
گروه هـــا از خون ریزی، پیوستن شـــان به پروســـۀ 
صلـــح و تحویل دهی اســـلحه به دولـــت زمینۀ 
ثبـــات سیاســـی در کشـــور را تقویـــت کرده و 
اهداف شـــان را در فعالیت های سیاســـی محسوس 

. ند ز سا
آقـــای ربانـــی هم چنـــان از حکومـــت وحدت 
ملی خواســـت تا زمینـــۀ دســـت یافتن به حقوق 
شـــهروندی برای کســـانی که به پروســـۀ صلح 

می پیوندنـــد را فراهم ســـازد.
آقای ربانـــی حکومت را به کوتاهـــی در تعهدات 
»یکی  اظهار داشـــت:  متهم کرده  و وظایف شـــان 
به  مطابق  وظایـــف حکومـــت  اساســـی ترین  از 

موافقت نامـــۀ ایجـــاد حکومـــت وحـــدت ملی، 
اساســـی جهت  قانون  تعدیل  لویه جرگۀ  برگزاری 
تغییر نظام سیاســـی و ایجاد پُســـت نخست وزیری 
در ســـاختار نظام سیاسی افغانســـتان است، این کار 
بایـــد در خـــالل دو ســـال انجام می شـــد، اما تا 
هنـــوز حتا مقدمـــات ضـــروری آن مانند اصالح 
نظـــام انتخاباتـــی و برگزاری انتخابات شـــورای 
ملی و شـــوراهای ولســـوالی های فراهم نگردیده 

» . ست ا
او اظهار داشـــت: ثبات آیندۀ کشـــور بســـته گی 
حکومت  موافقت نامـــۀ  ســـاختن  عملـــی  بـــه 
وحدت ملـــی دارد، بدون انجام ایـــن کار و توزیع 
برگزاری  بـــه  نمی توان  برقـــی  شـــناس نامه های 

انتخابات شـــفاف امید داشـــت.
ســـخنگوی  واقـــف حکیمی  دیگر،  ســـویی  در 
برگزاری  به  پیوند  در  افغانســـتان  اسالمی  جمعیت 
افغانســـتان  اســـالمی  جمعیت  حزب  ملی  کنگرۀ 
بیـــان داشـــت: تحوالت ســـالهای اخیر نشـــان 
یک  افغانســـتان  اســـالمی  جمعیت  کـــه  میدهد 
جریـــان بزرگ سیاســـی و تأثیرگذار بوده اســـت. 
در نشســـت های اخیـــر هیأت رهبـــری تصمیم 
گرفته شـــد تا مجمـــع عمومی این حـــزب را در 
آینـــدۀ نزدیک برگـــزار و روی تحـــوالت جاری 

موقف گیری داشـــته باشـــیم.
آقای حکیمـــی اظهار کرد: از گذشـــته های دوری 
اســـالمی  جمعیت  رهبـــری  اعضای  که  اســـت 
افغانســـتان در صدد برگزاری کنگـــرۀ این حزب 
هســـتند، اما با در نظر داشـــت شـــرایط و اوضع 
کشـــور این امر بـــه آینده ها موکـــول می گردید.
اســـالمی  ســـخنگوی حـــزب جمعیت  گفتۀ  به 
افغانســـتان: پس از فروپاشـــی نظام طالبان، آمدن 
وضعیـــت جدیـــد و تحوالتی که در کشـــور به 
وجود آمد، حـــزب جمعیت الزم ندیـــد تا کنگره 
یا مجمع عمومی خـــود را برگزار کنـــد تا این که 
در آخرین روزهـــای زنده گی اســـتاد برهان الدین 
بـــود که رهبـــر حزب جمعیـــت تصمیم  ربانی 
گرفتـــه بود تا مجمـــع عمومی جمعیـــت برگزار 
گـــردد، اما دســـت قضا ایـــن فرصـــت را از ما 

. فت گر
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د افغانستان د صنعت کارانو ټولنې د برېښنا رشکت په هغه پرېکړه 

کلکه نیوکه وکړه، چې د دوی له پاره یې د برېښنا بيه ۲۵ سلنه نوره 

هم لوړه کړې.

یادې ټولنې تیر ورځ په کابل د یوې غونډې پر مهال د برېښنا رشکت 

دغه پرېکړه ناسمه او د دوی د کار مخنیوی وباله.

د افغانستان د صنعت کارانو ټولې مرش سخي پیامن په خپلو خربو 

باید په خپله پرېکړه له رسه غور  کې وویل، چې د برېښنا رشکت 

تر  دوی  د  مسؤولیت  ستونزې  هرې  د  به  راتلونکې  نه  که  وکړي، 

غاړې وي.

نوموړي زیاته کړه، چې د برېښنا رشکت دغه پرېکړه نه یوازې چې 

د صنعت کارانو په توان کې نه ده، بلکې په وینا یې دا د صنعت 

د  او  راټوکول  ستونزې  بلې  یوې  د  وړاندې  پر  پانګوالو  او  کارانو 

صنعت د غواړېدا مخنیوی دی.

د هغه په وینا، که چېرته برېښنا رشکت له خپلې دغې پرېکړې پر 

شاه نه يش نو ډېری پانګوال به پانګونې ته زړه ښه نه کړي او هغه 

پانګوال چې دا مهال یې کارونه رشوع کړي، خپل کارونه بند کړي.

ښاغيل پیامن په دې برخه کې پر حکومت هم نیوکه وکړه، چې د 

دوی د ستونزو او غوښتنو په برخه کې یې همکاري نه ده کړې.

نوموړي زیاته کړه، چې د افغانستان صنعت کاروانو څو څو ځلې 

له حکومت د ځمکې غوښتنه کړې، د صنعتي بانک د جوړېدو او 

دغه الر یو لړ نورې غوښتنې یې ترې کړې، خو حکومت په دې 

برخه کې وررسه مرسته نه ده کړې.

په دغه غونډه کې د مرشانو جرګې مرش فضل هادي مسلمیار هم 

د برېښنا رشکت دغه پرېکړه ناسمه او د صنعت کاروانو پر وړاندې 

یو ظلم وباله.

خو ده یادې ټولنې ته ډاډ ورکړ، چې د دغه ستونزې په حل کې به 

وررسه مرسته کوي او د ستونزې د حل له پاره به راتلونکې چهار 

شنبې مرشانو جرګې ته د برېښنا رشکت، د صنعت کارانو ټولنې او 

اړونده وزارتونو استازي ورغواړي تر څو ستونزه حل يش.

نوموړي وویل، مرشانو جرګه به هڅه وکړي، چې نه یوازې دغه ۲۵ 

سلنه زیاتوالی له منځه یوسې بلکې کوښښ به وکړي، چې د برېښنا 

بیا د صنعت کارانو پر وړاندې تر مخکنی بیې هم راټيټه کړي.

د  چې  ورنکړي،  اجازه  به  ته  هېچا  وايي،  مرش  جرګې  مرشانو  د 

کورين صنعت د ودې مخه ونیيس او په افغانستان کې بې روزګاري 

نوره هم زیاته کړي.

باید وویل يش، چې برېښنا رشکت په دې وروستیو کې د افغانستان 

پر صنعت کارانو د برېښنا په بیه کې ۲۵ سلنه لوړوالی راوستی دی.

کوتاهـیدولت
وهشــدارجمعــیت

قبرارسطوکشفشد

د صنعت کارانو ټولنې د برېښنا 

بیې په لوړېدو نیوکه وکړه

یک باستان شناس یونانی به نام کوستاس سیسمانیدس در حاشیۀ 
حال  در  که  ارسطو«  سال   ٢٤00« عنوان  تحت  جهانی  کنگره یی 
حاضر در سالونیکی یونان جریان دارد، اعالم کرد که گور ارسطو 

را کشف کرده است.
اگر این ادعا درست باشد، هنگامه یی به پا خواهد شد. سیسمانیدس 
گفته که این گور در استاگیرا در زادگاه ارسطو واقع شده است. 
ارسطو، یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفان تاریخ، شاگرد افالطون و 
آموزگار اسکندر بزرگ بود که در سال 38٤ پیش از میالد زاده شد 

و در سال 3٢٢ پیش از میالد چشم از جهان فروبست.
فرستنده ی تلویزیونی ERT از قول این باستان شناس نقل می کند 

که: »قراین نیرومندی موید آن است که ما این گور را یافته ایم«.
حفاری های  در  نعل  شکل  به  بنایی  در  گور  این  معلوم  قرار  از 
استاگیرا واقع در شمال یونان کشف شده است. استاگیرا در بخش 

شرقی شبه جزیرۀ خالکیدیکی قرار دارد.
از  را  ارسطو  خاکستر  استاگیرا  اهالی  باستان شناس،  این  گفتۀ  به 

خالکیس محل مرگ او، به زادگاهش بازگردانده اند.
در  باستان  شناسی  حفاری های  مدیر   199۶ سال  از  سیسمانیدس 
ارسطو  که گور  بعید می دانند  برخی رسانه ها  اما  است.  استاگیرا 

واقعًا در آنجا باشد. هنوز مدرکی در این زمینه ارایه نشده است.
این موضوع نیز عجیب است که این باستان شناس برای اعالم این 
خبر داغ منتظر کنگرۀ جهانی ارسطو مانده و آن را زودتر اعالم 

نکرده است.
هنوز پژوهش گران دیگر در این زمینه اظهار نظر نکرده اند.
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ورزش

رییس جمهوری روسیه سامانۀ موشکی اروپا را تهدیدی علیه کشورش 
خواند و تأکید کرد: روسیه پاسخی مناسب به این تهدید خواهد داد.

کنفرانس  در  گذشته  روز  روسیه،  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
خبری مشترک با الکسس سیپراس، نخست وزیر یونان گفت: »استقرار 
بر  منفی  تأثیری  شرقی  اروپای  کشورهای  برخی  در  موشکی  سامانۀ 

روابط روسیه و غرب خواهد گذاشت.
رییس جمهوری روسیه افزود: »تهدید هسته یی ایران از بین رفته است. 
در حالی که سپر موشکی اروپا تهدیدی برای روسیه است. مسکو به 

این تهدید پاسخی مناسب خواهد داد.«
فشارهای  دلیل  به  یونان  از  گاز  لوله های  انتقال  طرح  توقف  از  او 
امریکایی، ابراز تأسف کرد و متذکر شد، می توان هرگونه طرح را به 

دور از اختالفات سیاسی اجرا کرد.
پوتین در خصوص روابط مسکو و انکارا، که در پی سرنگونی جنگندۀ 
سوخوی روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه به تیره گی گراییده است، 
گفت: »کانال های تماس با ترکیه در برخی زمینه ها وجود دارد. ما منتظر 
هستیم ترکیه گام های مشخصی بردارد. ترکیه با سرنگون کردن جنگنده 

روسیه و کشتن خلبان آن مرتکب جنایت شد.«
رییس جمهوری روسیه نقش کشورش در سوریه را محدود به مبارزه 
با تروریسم اعالم و تأکید کرد: ادارۀ اوضاع داخلی در سوریه به مردم 

این کشور برمی گردد.
مسأله  این  که  داشت  عنوان  نیز  »کریمه«  شبه جزیرۀ  در خصوص  او 

نهایی شده است و این موضوع جای هیچ بحث و جدلی ندارد.

مقام های  برای  سفر  ممنوعیت  و  تجاری  تحریم های  اروپا  اتحادیۀ 
پرتاب  و  هسته یی  اخیر  آزمایش  به  واکنش  در  را  شمالی  کوریای 

موشک، افزایش داده است.
آزمایش های  به  پاسخ  در  ملل  سازمان  امنیت  شورای  که  حالی  در 
را  تحریم های سخت گیرانه تری  شمالی،  کوریای  هسته یی  و  موشکی 
علیه پیونگ یانگ اعمال کرده، اتحادیۀ اروپا نیز روز گذشته تحریم های 

تجاری بیشتری را علیه این کشور وضع کرده است.
پیونگ یانگ از فروش هرگونه کاالهای لوکس و محصوالت نفتی به 
اتحادیۀ اروپا منع شده است. کشورهای اروپایی از این پس نمی توانند 
شمالی  کوریای  در  شیمیایی  صنایع  و  پاالیشگاه  معدن،  بخش  در 

سرمایه گذاری کنند.
با توجه به این که اقدامات کوریای شمالی تهدیدی جدی علیه صلح و 
امنیت بین المللی به شمار می رود، اتحادیۀ اروپا تصمیم گرفته است تا 

تدابیر محدودکننده علیه پیونگ یانگ را تشدید کند.
ممنوعیت  و  دارایی ها  توقیف  شامل  اروپا  اتحادیۀ  جدید  تحریم های 
این  اعمال  با  است.  شمالی  کوریای  دیگر  شهروند   1۶ برای  سفر 
تحریم ها بیش از ۶۶ فرد و ٤٢ شرکت کوریای شمالی از سوی اتحادیۀ 

اروپا تحریم می شوند.
بارها تحریم ها علیه  اروپا طی سال های اخیر  اتحادیۀ  وزرای خارجۀ 
کوریای شمالی را افزایش داده اند. کشورهای اروپایی همچنین اجازه 
بالستیک  موشک  سامانه های  در  که  را  تسلیحاتی  و  فلزات  صادرات 
استفاده می شود، به کوریای شمالی ندارند و فروش طال، جواهرات و 

کاالهای لوکس به کوریای شمالی نیز ممنوع شده است.
شورای امنیت در ماه مارچ تحریم های جدیدی را علیه کوریای شمالی 

وضع کرده است.
انجام  را  آزمایش هسته یی خود  ۶ جنوری چهارمین  کوریای شمالی 
داده و در ماه فبروری نیز یک ماهواره را با استفاده از موشک بالستیک 

به فضا پرتاب کرده است.

نایـب رییـس بانـوان هیـأت فوتبـال خراسـان جنوبـی بـا بیـان این که 
هم جـواری اسـتان بیرجنـد بـا افغانسـتان و امنیـت کامل در خراسـان 
جنوبـی سـبب برگزاری این جشـنواره شـد، گفت: در حـال حاضر ۶ 

هـزار افغانسـتانی در بیرجنـد زنده گـی می کننـد.
زهـرا رضایـی، نایـب رییس بانـوان هیأت فوتبـال خراسـان جنوبی با 
بیـان این کـه ٢ هـزار و 850 دانش آموز افغانسـتانی در اسـتان تحصیل 
می کننـد، گفت: 11 خرداد/جوزا نخسـتین جشـنوارۀ فوتبـال نونهاالن 

اتبـاع افغانسـتان در اسـتادیوم آزادی بیرجند برگزار می شـود.
او اظهـار داشـت: نخسـتین جشـنوارۀ دختـران نونهال اتباع افغانسـتان 

در بیرجنـد برگزار می شـود.
رضایـی بـا بیـان این کـه در حـال حاضـر ٢ هـزار و 850 نفـر دانـش 
آمـوز افغانسـتانی در اسـتان خراسـان جنوبی تحصیل می کننـد، افزود: 
بـا توجـه به هم جـواری خراسـان جنوبی با افغانسـتان عملکـرد مثبت 
هیـأت فوتبـال اسـتان در بخش هـای مختلـف اعـم از اسـتعدادیابی  
رییـس آکادمـی فوتبال ایران بـه دلیل روز ٢۶ اردیبهشـت/ثور )فوتبال 
پایـه( ایـن برنامـه اجـرا شـود، اما بـه دلیـل تأخیـر دریافت نامـۀ مقرر 

شـد 11 خرداد/جـوزا ایـن برنامه انجام شـود.
رضایـی افـزود: تاکنـون نزدیـک به 15 جلسـه بـا ادارات و ارگان های 
مختلـف جلسـات برگـزار کردیم کـه در مجمـوع رونـد کاری خوبی 
داشـته، امـا آن چـه کـه برگزاری ایـن مراسـم را کمک می کنـد، کمبود 
مالـی اسـت کـه امیـد اسـت ایـن جشـن خـوب بـا کم تریـن مشـکل 

برگزار شـود.
او بـا بیـان این کـه نخسـتین فسـتیوال فوتبـال دختـران نونهـال اتبـاع 
افغانسـتان سـه شـنبه 11 خرداد/جوزا سـاعت 17 در اسـتادیوم آزادی 
بیرجنـد برگـزار می شـود، اظهـار داشـت: ایـن برنامـه بـا همـکاری 
اتبـاع خارجـه، شـهرداری، آمـوزش و  بانـوان و  اسـتانداری )امـور 
پـرورش، هیـأت فوتبـال و اداره ورزش و جوانـان( برگـزار می شـود.

لیونـل مسـی بازیکـن تیـم بارسـلونا که بـه فـرار از مالیات متهـم و به 
دادگاه احضـار شـده در تاریـخ 13 جـوزا از خـود دفـاع خواهد کرد.

لیونـل مسـی فوتبالی سـت آرجنتاینـی تیـم بارسـلونا که به اتهـام فرار 
مالیـات ٢٢ مـاه حبـس بـرای او درخواسـت شـده اسـت در تاریخ ٢ 

جـون در دادگاه از خـود دفـاع خواهـد کرد.
محاکمـۀ او و پـدرش خورخـه مسـی، به اتهـام عدم پرداخـت مالیات 
درآمدهـای تبلیغاتـی بـه مبلغ ٤.1 میلیـون یورو میان سـال های ٢007 
الـی ٢009، در تاریـخ 31 ماه مـی سـال جاری در دادگاه عالی کاتالونیا 

آغاز خواهد شـد.
دادسـتان بـه دلیـل این کـه مسـوول امـور مالـی مسـی، پـدر او بـوده، 
خواسـتار تبریـه او شـده بـود. اتحادیـۀ وکالی دولتی کـه پرونده های 
حقوقـی را برعهـده می گیرنـد، در زمینـه سـه موضـوع مالـی مختلف 

٢٢ مـاه حبـس بـرای مسـی درخواسـت کرده اند.
مقامـات دادگاه می گوینـد بـه دلیـل این کـه مـدت حبـس مسـی کمتر 
از دو سـال اسـت، یـک جلسـه دفـاع دادگاه بـرای او جهـت دفـاع از 
خـودش کافی اسـت. مسـی و پـدرش پیشـتر اتهامات فـرار مالیاتی را 
قبـول کـرده و جریمه یـی بـه مبلـغ 5 میلیون یـورو پرداخـت کرده اند.

پوتین:

سامانۀموشکیاروپاتهدیدی
دربرابرروسیهاست

اروپاتحریمهاینفتیومالی
علیهکوریایشمالیوضعکرد

نخستینجشنوارۀفوتبالدختران

افغانستانیدربیرجندبرگزارمیشود

لیونلمسی

هفتۀآیندهمحاکمهمیشود

کام بخش نیکویی

پاکستان متعهد استراتژیک امریکا!
امریکا  می کنم،  گمان  من  گپ وگفت ها،  همه  وجود  با 
در تبانی با شبکۀ اطالعاتی پاکستان دست به کشتن مال 
منصور زده است، چرا که بدون همکاری isi محال بود تا چنین اتفاقی 
افراطی را  تندرو  از گروه هایی  امریکا تالش دارد بسیاری  روی دهد. 
زیرمجموعۀ داعش؛ گروه مخرب و حذفی بیاورد و این نیرو را در برابر 
دشمنان سنتی خود -یعنی چین و روسیه- استفاده کند که آسیای میانه 
پاشینۀ آشل روسیه و ایالت سنکیانگ، پاشینۀ آشل چین در این نبردگاه 
خواهد بود. این دو منطقه نقطۀ فشار در سیاست هایی بین الملل جهانی 

خواهند بود.
زاد، صرف  خلیل  به ویژه  امریکایی  مقامات  پسین  اظهارات  پانوشت: 
برای اغوای افکار عامه بود و چنین حکمی را می رساند که گویا امریکا 
در حذف گروه هایی افراطی و بنیادگر صادق است و فشارهایی سنگینی 
برپاکستان وارد ساخته است!؟ اما پهلوی های پناه و پنهان قضیه چنین 

می رساند که پاکستان متعهد استراتژیک امریکا در منطقه است.
فراموش نکنید که تداوم جنگ و حمایت از گروه های افراطی و حذفی، 
یکی از اهداف پنهانی ناتو به طرف شرق -یعنی جنوب شرق آسیا و 
آسیایی میانه- است. بنابر این، ناتو نیازمند تداوم جنگ در منطقه است 
پاکستان.  محوریت  با  اسالمی  بنیادگر  گروه هایی  حفظ  نیازمند  هم  و 
رویکرد سیاست جهانی ناتو چنین موردی را حکم می کند که در بعضی 

مواقع چنین تصمیمی را اتخاذ کند برای پیش روی.
به هرانجام، تداوم چنین بازی سرنوشت کشور را به تباهی می کشاند.

شفیق اهلل شفیق

رسانه ها نباید مغالطه کنند!
حتمی نیست که برای چهره ها و جریان هایی که پیوسته 
و  می کنند  اندیشه  بشری  ارزش های  و  آزادی  ضد  بر 
به خاطر استقرار ارزش های دموکراسی و مدنی، از شهروندان کشور به 
انتقام می گیرند، فرصت حضور در رسانه ها فراهم  شکل های مختلف 
شود تا افکارشان را با استفاده از آزادی بیان بر ضد آزادی بیان و نظام 

موجود گسترش بدهند.
رعایت بالنس و توازن به معنی رشددادن تفکر ارتجاعی و خشونت زا 

در کنار اندیشه یی انسانی و بشر دوستانه نیست.
اگر تاریخ غرب پس از جنگ جهانی دوم مرور شود، در می یابیم که 
محدود  اغلبٌا  نداشتند،  دموکراسی  به  اعتقاد  که  کمونیستی  جریان های 
می شدند. چون برای غربی ها حفظ چهارچوب نظام سیاسی مهم بود. 
از این روی، حق آزادی بیان مستلزم رعایت و پذیرش این ارزش و در 
ُکل نظام مردم ساالر در کشور است که بایست بقا و تداوم آن به خطر 

مواجه نشود.

دستگیر روشنیالی

سيايس گوندونه او که سيايس قبيلې؟

ــوی  ــه ش ــځ ت ــوی رامن ــي ن ــړۍ ک ــه ن ــي پ رسه د دي چ

ــزم او  ــه گلوبالي ــوا پ ــوې خ ــه ي ــي ل ــوم چ ــت، ک حال

تکنولوږيــک انقــالب او لــه بــيل خــوا پــه اقتصــادي بحــران مشــخص 

کېــږې او اقتصــاد د سياســت لــه کنرتولــه وزي، اوســني ســيايس 

ــر پوښــتني النــدي  ــو ت جوړښــتونه او لــه دي جمــيل ســيايس گوندون

ــو  ــتونو او نوي ــو ارزښ ــو، نوي ــو نظري ــي د نوي ــه ي ــه کلک ــتي او پ راوس

ــه  ــوه دموکراتيک ــه ي ــو پ ــړي دی، خ ــه ک ــځ ت ــتونو رضورت من جوړښ

ټولنــه کــي ددي تصورکــول ډيرگــران کاردی چــي سياســت لــه ســيايس 

ــه ډگــر  ــه هکلــه د ســياليو ل ــا د واک پ ــو پرتــه عمــيل يش او ي گوندون

ــتل يش. ــه و يس ــيايس گوندون س

پــه افغانســتان کــي ددي معمــول خــالف نــه پــه سياســت د گوندونــو 

ــو د  ــه عمــل کــي د ســيايس گوندون ــه هــم واک پ تاثــر شــته دی او ن

ســيالې موضــوع دی. دلتــه واک لــه هامغــه پيلــه او د پيړيــو لــه پــاره د 

ســيايس ســياليو پــه ځــای د وگــړو، وروڼــو، کاکاگانــو، کورنيــو او پــه 

ځانگــړي توگــه د قومونــو او د قبيلــو د توربورگينــو او ســياليو موضــوع 

ده اوس هــم همــدا ډول حالــت ادامــه لــري. روانــه جگــړه هــم د دي 

ډول ســياليو پيــاوړی رنــگ لــری. 

ــد  ــيايس گون ــه س ــه دا او هغ ــۍ ت ــودي واکمن ــدا اوس اوس موج هم

ــه ســيايس  ــوه لوي ــه خپلــه ي ــه دی. دا پ ــو ايتــالف چلينــج ن او گوندون

ــی دی. ددي  ــايت وال ــته پ ــيايس وروس ــه س ــه خپل ــدي ده او دا پ تراژي

معنــا دا دی چــي ټولنــه تــر اوســه لــه سياســت بيگانــه پــايت کېــږې. د 

ــر اوســه هــم د ځــان او راتلونکــي  ــه ت ــا دا هــم دی چــي ټولن دي معن

ــه  ــت کــي پ ــوه حال ــه دي ډول ي ــږې. پ ــايت کې ــره پ ــه يب توپ ــه هکل پ

اصطــالح ســيايس گوندونــو پــه عمــل کــي ســيايس يب تاثــره ډلــو تــه 

پــايت کېــږې، کومــي چــي نــه پــه سياســت تاثــر لــري او نــه د ســيايس 

ســيالې کولــو جوگــه دي.

ــوازي  ــه ي ــي ن ــاد ويشــيل ټولن ــه بنی ــمت او ژيب پ ــوم، مذهــب، س د ق

ــو او  ــه منځــه وړي، بلکــي د ســيايس گوندون د سياســت خپلواکــي ل

سياســت کونکــو تفکــر، تــگالري او چلنــد يــي هــم پــه کلکــه اغيزمــن 

کــړي او موجــود گوندونــه د ســيايس ځانگړتيــاو پــه ځــای پيــاوړي قوم 

او ژبنــي ځانگړتيــاوي لــري، کــوم چــي د ســيايس گوندونــو پــه ځــاي 

ــي د  ــر ک ــيايس ډگ ــه س ــت پ ــږي. دا حال ــايت کي ــه پ ــو ت ــيايس قبيل س

ســيايس پلوراليــزم پــه ځــای قومــي، مذهبــي او ســيميز پلوراليــزم دی.

فیـسبـوک نـــامــه
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

 چاپ: مطبعه امام

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

خود  سخنان  در  هند  وزیر  نخست  مودی  نارندرا 
تقویت روابط با پاکستان را مشروط به از بین بردن 

تروریسم خودساخته در این کشور کرد.
آقای مودی گفته است که پایان تروریسم در منطقه 
سبب گسترش و بهبود روابط دو کشور خواهد شد.
مودی اظهارداشت که ناکامی اسالم آباد در مجازات 
مسدود  را  روابط  تقویت  مسیرهای  تروریست ها 

کرده است.
نخست وزیر هند ادامه داد که دولت حزب »بهاراتیا 
را  خود  تالش های  آمدن  روی کار  از  پس  جاناتا« 
برای بهبود روابط با کشورهای همسایه آغاز کرده 

بود.
بهبود  اعالم شد خواستار  بار  چندین  که  گفت  او 
روابط با پاکستان هستیم و دیدارش از »الهور« نیز 

نشانه ای از تمایل به گسترش روابط بود.
به جای  باید  پاکستان  و  هند  که  کرد  تاکید  مودی 

جنگ، با فقر مبارزه کنند.
این  که  کرد  تصریح  همچنین  هند  وزیر  نخست 

کشور هیچ جنگی با چین ندارد.

مرزی  تنش های  برخی  داشت:  اظهار  مودی  آقای 
بین هند و چین وجود دارد اما اکنون سرمایه گذاری 

در دو کشور نیز در حال افزایش است.

این  که  میگوید  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  وزیر 
از  دیده  آسیب  فامیل   11 از  بیش  برای  وزارت 
بیجا شدههای جنگی، در سطح  حوادث طبیعی و 

3٤ والیت کشور کمک رسانی کرده است.
ویس برمک وزیر مبارزه با حوادث طبیعی که در 
مجلس نمایندهگان صحبت می کرد گفت: »جمعًا 
در تمام والیت های آسیب دیده به 111۶1 فامیل 
آسیب دیده در حد توان دولت کمک های خوراکی 

و پوشاکی توزیع شده است«.
آقای برمک از برخی والیاتی مانند دایکندی و تخار 
نام برد که هنوز کمک ها توزیع نشده است؛ ولی به 

زودی توزیع خواهد شد.
از ابتدای سال جاری خورشیدی تاهنوز، سیالب ها 
از والیت های  بسیاری  و دیگر حوادث طبیعی در 

کشور آسیب زیادی به مردم رسانده است.
وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی گفت 
هنگفت  خسارت های  برعالوه  طبیعی  حوادث  که 
در  8٢ زخمی(  و  کشته   18٢( جانی  تلفات  مالی، 

سطح 3٤ والیت کشور، نیز برجا گذاشته است.
آقای برمک خاطر نشان ساخت که ادامه جنگ در 
ملکی  افراد  از  زخمی   9٤ و  کشته   93 نیز  کشور 
گرفته و هم ٢8٤7 فامیل را از خانه های شان بی جا 

کرده است.
او همچنین اطمینان داد که تیم های کمک رسانی این 
وزارت در تمام والیت های کشور آمادۀ کمک رسانی 

به حوادث احتمالی هستند.
گرفته  صورت  کمک های  مجلس،  نمایندهگان 
کم کاری  از  و  ندانسته  بسنده  را  دیدگان  آسیب  به 
حکومت در برنامه های پیش گیرانه از وقوع حوادث 

طبیعی انتقاد کردند.
اکنون  هم  گفت:  مورد  این  در  نیز  برمک  آقای 
سیستم پاسخ گویی به حوادث طبیعی واکنشی است 

و این سیستم نیاز به اصالح دارد.
اعضای مجلس، کار وزارت مبارزه با حوادث را زیر 
سوال برده و تاکید کردند که این اداره مشروعیت 

ندارد.
طبیعی  حوادث  با  مبارزه  وزیر  برمک  ویس  اما 
توسط  طبیعی  حوادث  با  مبارزه  وزارت  گفت: 
فرمان رییس جمهور و به منظور هماهنگ سازی و 
سرعت عمل در کار کمیتۀ مبارزه با حوادث ایجاد 

شده است.
به گفتۀ او، برای اصالح این سیستم برنامه های دراز 
مدتی را همراه با چارچوب تشکیالت این وزارت 
رییس جمهور  اما  است؛  فرستاده  رییس جمهور  به 

تاهنوز این تشکیالت را منظور نکرده است.

مــــودی:

پاکستانبهتروریسمخودساختهپایاندهد

وزیر مبارزه با حوادث طبیعی:

بهبیشاز۱۱هزارفامیلآسیبدیدهکمکرسانیشدهاست

درگیری افراد مسلح در کاپیسا منجر به زخمی شدن شش نفر شد

فعاالن مدنی به رهبران حکومت: 

عدالتراقربانیصلحنکنید!

ابوبکر صدیق
امضا موافقت نامۀ صلح با حزب اسالمی به رهبری گلبدین حکمتیار، 

تفاهم با قاتل 80 هزار مردم کابل است.
که  گردهمایی  یک  در  نویسنده گان  و  مدنی  جامعۀ  فعاالن  از  برخی 
تحت عنوان »داد خواهی برای قربانیان جنگ«، دیروز )شنبه8 جوزا( 
در کابل برگزار شد، با بیان این مطلب، ابراز کردند که صلح برای مردم 
افغانستان یک نیاز است اما، از دولت خواستند که عدالت را قربانی 

معاملۀ صلح با گلبدین حکمتیار نکند.
سمع  دره یی فعال مدنی در این گردهمایی گفت: گلبدین حکمتیار قاتل 
80 هزار مردم افغانستان و مسوول بیشترین حمالت انتحاری و انفجار 
در کشور است، و حملۀ شاه شهید کابل که در آن صدها تن کشته و 

مجروح شدند، از طرف حزب اسالمی کار سازی شده بود.
 آقای دره یی افزود: حکمتیار با تمام قباحتی که در قبال مردم افغانستان 
دارد؛ نمی تواند به راحتی در نظام دولت افغانستان سهیم شود و دولت 
افغانستان با امضاء توافقنامۀ صلح با گلبدین حکمتیار عدالت را قربانی 

صلح می کند. 
این فعال مدنی تصریح کرد: پیوستن آقای حکمتیار به پروسه صلح، 
صلح  عالی  شورای  زیرا  ندارد،  افغانستان  صلح  و  جنگ  باالی  تأثیر 
جانبه،  همه  و  پروسه یی  کردن  عمل  به جای  تروریستی  گروهای  با 

پروژه یی عمل می کند. 
این گردهمایی  فعاالن مدنی در  از  ثاقب یکی دیگر  هم چنان، مهدی 
را  حکمتیار  گلبدین  با  صلح  موافقت نامۀ  صلح  عالی  شورای  گفت: 
پیوسته،  آن  به  افغانستان  که  هایی  میثاق  و  بین المللی  موازین  خالف 

انجام داده است.
در شهر  این حزب  از  گرفته  جنایت های صورت  از  آوری  یاد  با  او 
کابل، گفت: »این مکان )قصر دارالمان( در حال حاضر که ما درآن قرار 
داریم، میراث ویرانی گلبدین حکمتیار است و خواست ما از جامعه  

جهانی این است که اسم آقای حکمتیار را از فهرست سیاه نبردارد.« 
این فعال مدنی، گلبدین حکمتیار را یک شورشی و تروریست خوانده، 
سهیم ساختن او و ٢0 هزار افراد او را در دولت، پرداخت پول برای 
افزود:  دانسته،  کاران جنگی  به جنایت  را کمک  کابل  او در  بودباش 
وقتی آقای حکمتیار کشته شدن مال منصور را تسلیت عرض می کند 
و با طالبان همسویی نشان می دهد، صلح با او، کمک به ادامۀ جنگ 
است، مردم افغانستان، فعاالن جامعۀ مدنی و روشن فکران این صلح را 

معامله یی ننگین و افتضاح آمیز می دانند. 
به گفتۀ این فعال مدنی، جامعۀ جهانی به عنوان یک نهاد قابل اعتماد؛ 
اسم حکمتیار را از فهرست سیاه نبردارد به نیروی روشن فکر افغانستان 

اجازه دهد تا در قبال این نوع معامله های ننگین داد خواهی کنند.
آقای ثاقب گلبدین حکمتیار را بانی جنایت در افغانستان دانسته افزود: 
مردم افغانستان نمی تواند جنایت انجام شده این حزب را نادیده بگیرند.
او هم چنان، تأکید کرد که واژه شهید مقدس است و نباید به افراد و 
قتل عام شده اند، شهید  باعث کشتارها و  افغانستان  در  گروه های که 

خطاب کرد.
این گردهمایی با پخش قطع نامه یی به پایان رسید که در بخش از این 
قطع نامه آمده است: با آن که دولت افغانستان به خاطر حمایت از حقوق 
اما،  امضاء کرده  با سازمان جهانی  را  مثاق های  انسانی و حقوق بشر 

برای عملی کردن آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
آغاز  با  ملی  وحدت  دولت  که  شده  ذکر  قطع نامه  این  در  هم چنان، 
آن  در  دالر  میلیون ها  که  صلح  عالی  شورای  پروژۀ  کارهای  دوباره 
مصرف شده ولی دست آورد نداشته، می خواهد روی سیاه این نهاد را با 
معاملۀ ننگین گلبدین حکمتیار سفید بسازند و با قاتالن و جنایت کاراِن 
جنگی به بهانۀ صلح تفاهم کند. در  قسمتی دیگر از این قطع نامه ذکر 
شده که امضا موافقت نامۀ صلح  با گلبدین حکمتیار در حالی صورت 
می گیرد که دستان او به خون مردم افغانستان آلوده است و او متهم به 

جنایت های جنگی است.

در  که  اند  خبرداده  کاپیسا  والیت  امنیتی  مقام های 
اسفندیار،  علی  بابا  ده  حوزۀ  آمر  میان  درگیری 
ریاست  اجتماعی  و  فرهنگی  کارشناس  رادمنش 
سکتور این کاپیسا و مردم  محل باعث زخمی شدن 

شش تن شده است.
این  تایید  با  کاپیسا  والی  سخنگوی  قادری  قیس 
خبر در مورد جزییات این حادثه گفته است »شام 
بابا علی والیت کاپیسا  گذشته)جمعه شب( در ده 
شماری از باشندهگان محل با آمر حوزۀ ده بابا علی 
اجتماعی  فرهنگی  کارشناس  رادمنش  اسفندیار  و 
ریاست سکتور والیت کاپیسا درگیر شدند که در 

نتیجه شش تن زخمی شدند«.
کارشناس  رادمنش  اسفندیار  منبع،  این  گفتۀ  به 

فرهنگی اجتماعی ریاست سکتوری والیت کاپیسا 
فرد  این  بوده  بندی  راه  داشته و در جاده  عروسی 
با مردم مشاجره لفظی کرده و پس از آن درگیری 
مسلحانه میان او، آمر حوزه ده باباعلی و مردم محل 
پیش آمده است که در این درگیری شش تن از هر 

دو طرف زخمی شده اند.
این  پایان  برای  کاپیسا  والیت  والی  می گوید  او 
میان ها  درگیری  آن  از  پس  و  کرده  اقدام  درگیری 

خاتمه یافته است.
این در حالی است گاهی میان افراد تفنگ دار دولتی 
مشاجره ها به درگیری مسلحانه می انجامد و باعث 

کشته و زخمی شدن افراد می شود.
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