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ارگ پس از بی نتیجه ماندن کار کمیتة مشترک شورای ملی:

  پروسة اصالحات و انتخابات متوقف نمی شود 

امله  له  نشتون  د  د ظرفیتونو  اعرتاف کوي چې  کابل ښاروالۍ  د 

دغې ادارې په تېر کې غیر معیاري کارونه کړي او دې ستونزې په 

نږدې راتلونکي کې د ډېرو کارونو مخه ډب کړي ده.

د کابل رسپرست ښاروال عبدالله حبیبزي وايي چې روان کال هم 

د ښاروالۍ ډیره بودجه له دې امله ضایع کیږي چې د کدرونو د 

نشتون له امله پروژې نه يش عميل کیدای.

ښاغيل حبیب زی وايي:

»موږ نه توانیږو چې دا سړکونه طرح او ډيزاین کړو، ځکه چې که 

دا سړکونه صحیح ډیزاین نه يش بیا خرابیږي، رسه له دې چې موږ 

د ښاروالۍ په حساب کې کايف پیسې لرو خو زموږ رسه د ظرفیت 

ستونزه ده موږ اړتیا لرو څومره ژر چې کیږي ظرفیتونه لوړ کړو له 

دې رسه چې ظرفیت جوړیږي یوه نوي پروژه به عميل کیږي.«

ډیموکرايس  د  ورځ  په  شنبې  د سې  دا خربې  زي  ښاغيل حبیب 

انټرنشنل په نوم له یوه نړیوال بنسټ رسه په کابل ښار کې د خدماتو 

د ښه کېدو لپاره د تړون السلیک غونډه کې وکړې.

د کابل ښاروالۍ د معیاري کارونو لپاره د ظرفیتونو رامنځته کولو تر 

څنګ د روانې اوونۍ په پیل کې ژمنه کړي چې په دغه والیت کې 

به د ځمکې د غصب او خپل رسه ودانیو د جوړولو مخه هم نیيس.

دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار ته نږدې پرتې ډيرې سیمې 

د ښاري ژوند له اسايس خدماتو څخه بې برخې دي او ډېر خلک 

د تېرو څو کلونو راهیسې د ښاروالۍ په فعالیت سخت انتقادونه 

لري.

د سړک جوړونې د چارو یو شمېرکتونکي وايي چې په تېر کې د 

ظرفیت نه شتون نه بلکې نه ژمنتیا او فساد د کابل ښاروالۍ چارې 

تر پوښتنې الندې راوستي دي.

ظرفیتونو  نوېو  د  چې  دی  باور  دې  په  خروټي  الله  مطیع  انجینیر 

ایجاد تر څنګ باید د فساد، ناغیړی او وخت وژنې مخه هم ونیول 

يش.

نه یم چې بیخي ظرفیت نه شته، هو  »زه له دې رسه بشپړ موافق 

هغه څه چې نه وو هغه د وطن رسه مینه نه وه او فساد موجود وو، 

ظرفیت چې هر څومره لوړ وي چې تر څنګ یې اداري فساد وي 

او ټاکل شوی د کار حجم نه تر رسه کیږي نو پروژې سمې رس ته 

تر  انجینیرانو پوهه هم  د  نو دلته  بیا  او ژر خرابیږي  او  نه رسیږي 

پوښتنې الندې راځي.«

د اټکيل ارقامو له مخې په مرکز کابل کې شاوخوا اوه ملیونه وګړي 

ژوند کوي چې د ډيرو په باور دې ګڼ حجم هم یو نه یو ډول د 

غوره خدماتو مخه نیويل ده.

له  طراحانو  مسلکي  او  وړ  د  چې  وايي  ښاروالۍ  کابل  د  خو 

استخدام رسه به یو پر بل پسې د دغه ښآر د ښیرازی پروژې پیل 

کړي د کومو لپاره چې کايف اندازه پیسې هم موجودې دي.

کابل ښاروالۍ: 

د کارونو ترسره کولو ته مسلکي 
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نماینده گان غیرحاضر نتوانستند
 از مردم نماینده گی کنند

نگرانی باشنده گان خیرخانه از وضعیت امنیتی:

فرماندهی پولیس کابل 
بی مسوولیت است

برای موالنا هیچ کاِر 
چشمگیری انجام نداده ایم!

بلـخ«  خداونـدگار  بین المللـی  »همايـش  برگـزاری  از  هـدف   *
كندوكاوهـای تـازه پیرامـون شـعر و انديشـۀ حضـرت موالنـا و 
تازه سـاختن يادگارهای تاريخی و شناسـاندن زادگاه و خاسـتگاه 

موالنـا بـه جهانیان اسـت.
* رويکرد به موالنا، يک نیاز زمانی است!

می  تواننـد  ايـران  و  تركیـه  افغانسـتان،  كشـور،  سـه  هـر   *
ارايـه  يونسـکو  بـه  را  خـود  مثنـوی  دست داشـتۀ  نسـخه های 

نماينـد. جهانـی  حافظـۀ  ثبـت  و  نمـوده 
تقسـیم  دری  و  فارسـی  بـه  را  فارسـی  زبـان  آن هايی كـه   *

ديوانـه! و  متعصـب   هـم  يـا  و  انـد  بی سـواد  می كننـد، 
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اخیـراً والـی هلمنـد گفتـه اسـت که بر اسـاِس 
بررسـی هایی که در این والیت توسـط شـورای 
نظامـی والیـت در ولسـوالی نادعلـی، مارجه و 
مرکـز والیـت هلمنـد انجام شـده، حـدود ۴۰۰ 
ـ ۵۰۰ سـرباز در محـِل وظیفـۀ خـود حضـور 

ندارند.
والـی هلمنـد افـزوده کـه بیشـتِر ایـن سـربازان 
به جـای این کـه در مقابـل دشـمن جنـگ کنند، 
در جاهـای مختلـف به صـورت خدمتـی اعزام 

و مأمـور شـده اند. 
بـه گفتـۀ او، ایـن مسـایل، باعث مشـکالتی در 
تأمیـن امنیـت می شـود؛ زیـرا در یـک پاسـگاه 
مطابِق تشـکیالِت سـازمانی باید ۲۰ نفر مسـتقر 
نیـرو  تعـداد  ایـن  حقیقـت  در  ولـی  باشـند؛ 

نمی باشـد.  موجـود 
بـه گفتـۀ آقـای حیـات والـی هلمنـد، در میـان 
این هـا حتـا کسـانی هسـتند کـه اصـاًل وجـود 
»خیالـی«  سـربازان  یعنـی  ندارنـد،  خارجـی 

هسـتند!
شـفافیِت  دیده بـان  سـازمان  قبـل،  چنـدی 
برخـی  در  کـه  بـود  کـرده  اعـالم  افغانسـتان 
مـوارد تا ۵۰ درصد سـربازان واحدهـای امنیتی 

هسـتند.  »خیالـی« 
چنـد روز قبـل، رییـس جمهـوری اعـالم کـرد 
کـه به منظــورِ ایجاد شـفافیت در روند مصرِف 
کمک هـای جامعـۀ جهانـی، از تمـام سـربازاِن 
امنیتـی شـامل ارتـش و پولیس، انگشـت نگاری 

و تثبیـت هویـت خواهد شـد.
بـا ایـن وصـف، تصـور می شـود معضل ناشـی 
از سـربازاِن خیالـی بزرگ تـر از آن اسـت کـه 
تصـور می شـود؛ امـا به نظـر می رسـد حکومت 
هماننـد  نیـز  را  معضـل  ایـن  ملـی  وحـدت 
بسـیاری دیگـر از معضـالِت کشـور، بـه اندازۀ 

کافـی جــدی نگرفته اسـت.
انتظـار اولیه این بود که با افشـای وجود هزاران 
سـربازان خیالـی در صفـوف نیروهـای مسـلح 
کشـور، مقام های مسـؤول در دسـتگاه های مهِم 

امنیتـی، بـه گونـۀ جـدی مـورد مؤاخـذه قـرار 
گیرنـد و حکومـت وحـدت ملی از ایـن بابت، 
رسـمًا از پیشــگاه ملت افغانسـتان که طی سال 
های گذشـته تـاواِن سـخِت و خونیِن ناشـی از 
ایـن معضـل را پرداختـه و متحمـل شـده انـد، 
عذرخواهی کنــد. امـا نه تنها این اتفـاق نیفتاد، 
بلکـه حکومت همچنـان در تالش اسـت که از 
کنار این مسـأله به آسـانی عبور کند و آن را در 
حـِد خطاکاری هـای معموِل چند مقـامِ دون پایه 

و غیـر قابـل نظـارت محلی، تقلیـل دهد. 
مســلمًا حتـا اگـر ایـن معضـل ناشـی از ارادۀ 
خطاکارانه و فاسـِد چند مقامِ سـودجوی محلی 
هـم باشـد، ایـن امـر چیـزی از مسـؤولیت های 
خطیـر و سـنگیِن مسـؤوالن امنیتـی در مرکـِز 
کشـور نمی کاهـد. بـه بیـان روشـن تر، مقام های 
مسـؤول در وزارت هـای دفـاع و امـور داخلـه، 
صرفـًا عهـده دار تأمیـن امنیـت و نظـارت بـر 
عمکرد دسـتگاه های امنیتی در پایتخت نیسـتند، 
هرچنــد در همیـن حـد نیـز آن هـا وظیفۀ خود 
را درسـت انجام نمـی دهند. کشـتارهای مهیِب 
تروریسـتی در کابـل، نمونه یـی بـارز از این امر 

ست.  ا
واقعیـت ایـن اسـت کـه اگـر بحرانـی امنیتـی 
منطقـۀ  دوردسـت ترین  یـا  غزنـی  هلمنـد،  در 
نیـز رخ  دهـد، آن کـه در کابـل در  بدخشـان 
کرسـی وزارت دفـاع یـا داخلـه یـا هـر ادارۀ 
دیگـِر مرتبـط بـا ایـن حـوزه تکیـه زده و در 
مقیـاس کشـوری، متصـدی یـک سـمِت مهـِم 
مسـؤول  بحـران،  آن  قبـال  در  اسـت،  امنیتـی 
احسـاس  گونـۀ جـدی،  بـه  بایـد  و  می باشـد 

مسـؤولیت کنــد و پاسـخ بدهـد. 
این کـه به هـزاران سـرباز خیالـی در ناامن ترین 
والیـت کشـور یعنـی هلمنـد، از منابـع دولتـی؛ 
امکانـات، پـول، تجهیـزات و سـایر هزینه هـای 
جانبـی تعلـق می گیـرد ولـی در نهایـت چنـد 
اسـتفاده  و  تغذیـه  آن  از  محلـی  فاسـد  مهـرۀ 
می کننـد؛ یـک خأل و خطـای غیرقابِل گذشـِت 

امنیتی اسـت کـه مقام هـای مسـؤول را از مرکز 
تـا محـالت، در معـرِض سـؤال قـرار می دهـد. 
بـرای درک ایـن مسـأله، حتمـًا و لزومـًا نبایـد 
سـندی حاکی از دسـت داشـتِن مقام هـای عالِی 
امنیتـی در فسـاد جاری در هلمند وجود داشـته 
باشـد؛ بلکـه صـرف این کـه تبعـات ناشـی از 
ایـن فسـاد وحشـتناک، امنیـت سراسـر حوالـی 
جنـوِب افغانســتان را تحت تأثیر قـرار می دهد 
بی رویـۀ  و  هولنـاک  شـدِن  قدرتمندتـر  بـه  و 
جریان هـای تروریسـتی در ایـن حـوزه منجـر 
مـی شـود، بـه گونه یی کـه هلمند را بـه یکی از 
مهم تریـن پایگاه هـای قـدرت طالبـان در طـول 
۱۶ سـال گذشـته، تبدیل می کنـــد، کافی سـت 
تـا نتیجـه گرفته شـود کـه نمی تـوان ادعـا کرد 
کـه مسـالۀ هـزاران سـرباز خیالـی، فقـط یـک 
مشـکِل محـدود و محلـی اسـت کـه بایـد در 
همـان حد مـورد رسـیده گی قـرار بگیـرد. یقینًا 
تبعـات منفـی و ویرانگـِر ناشـی از ایـن معضل 
در حـوزۀ امنیـت، در کنارِ بدنامی های گسـتردۀ 
سیاسـی آن، بـه وسـعت ُکِل افغانسـتان دامـن 
می گســتراند و خواسـته یا ناخواسـته، دست و 
دامـِن مدیـراِن اصلـِی امنیتی در مرکز کشـور را 

نیـز آلـوده می سـازد. 
بـا ایـن توصیف، حتـا اگر طرح انگشـت نگاری 
و تثبیـت هویـِت دوبـارۀ صدهـا هـزار سـرباز 
کشـور،  سراسـر  در  ملـی  اردوی  و  پولیـس 
صرفـًا  و  باشـد  امکان پذیـر  عملـی  نظـر  از 
بـرای جلـب رضایـت  تبلیغاتـی  ادعـای  یـک 
کمـک کننـده گان بین المللـی نباشــد، ایـن امـر 
نمی توانـد پیامدهـای ویرانگـر و مرگبـارِ ایـن 
خیانـت عظیـِم ملی را در گذشـته، جبـران کرده 
و از مقام هـای دیـروز و امـروزِ امنیتـی در ایـن 

زمینـه، رفـع مسـؤولیت کنـد.
مسـلمًا تـا زمانی کـه از ایـن زاویه بـه این مهم 
توجـه نشـده اسـت، مسـالۀ سـربازاِن خیالـی 
کـور  گـرهِ  اصلی تریـن  عنـوان  بـه  همچنـان 

امنیـِت افغانسـتان باقـی خواهـد مانـد.
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عبدالمتین فرهمند

جنـگ واقعــی
ســـربــاز خیـــالی!

 

مجلـس نماینـده گان، آخِر این هفته، ششـمین سـاِل کاری اش 
را پایـان می دهـد و بـه تعطیـالِت تابسـتانی می رود. ششـمین 
سـال کارِی مجلـس در مخالفـت بـا قوانیـِن موجـود و بـر 
اسـاِس یـک توافِق سیاسـی با بخشـی از اعضـای مجلسـ  به 
دلیـِل این کـه انتخابـات پارلمانـی در وقت و زمـاِن آن برگزار 

نشـدـ  بـه دسـت آمد. 
کار مجلـِس شـانزدهم در پنجمیـن سـاِل آن بـه پایان رسـیده 
و آن چـه کـه پـس از این شـاهدش هسـتیم، در واقـع حرکتی 
فراقانونـی اسـت. ایـن اقـدام از سـوی دولـت با یـک توجیه 
نیم بنـِد قانونـی بـه ایـن معنـا صـورت گرفـت کـه در قانـون 
اساسـی، پایـان کار مجلـس، آغـاز کارِ مجلـِس بعـدی گفتـه 
شـده اسـت؛ ولـی در عیـِن زمـان در قانـون اساسـی بـر ایـن 
نکتـه نیـز تأکید رفته که یـک دورۀ کارِی مجلـِس نماینده گان 

فقـط پنـج سـال بـوده می تواند. 
تعبیـر و تفسـیرهایی از ایـن دسـت از قانـون اساسـی و دیگر 
قوانیـن کشـور، مشـکالِت فروانـی را به وجـود آورده اسـت. 
بـه ایـن صـورت، دولت مـردان و در واقع زورمنـدان، همواره 
دسـِت بـاز دارنـد کـه قوانین را بـه نفِع خـود تعبیر و تفسـیر 
کننـد. بـه گونـۀ مثال، اگـر ریاسـت جمهوری اراده می داشـت 
کـه بـه کارِ مجلـس نماینـده گان پایـان دهـد، بـدون شـک با 
دم ودسـتگاه قضایـی و کمیسـیون تفسـیر قانـون اساسـی یی 
قانـون  بنـد  ایـن  بـه  می توانسـت  داشـت،  اختیـار  در  کـه 
اساسـی اکتفـا کنـد کـه دورۀ کاری مجلـس فقـط پنـج سـال 
در نظـر گرفتـه شـده و بـه ایـن اسـاس، مجلـِس فعلـی دیگر 
نمی توانـد بـه کارش ادامـه دهـد. ولـی از آن جایـی کـه منافع 
ریاسـت جمهوری و اکثریـت اعضـای مجلس ایجـاب می کرد 
کـه کار مجلـس نماینده گان ادامه پیدا کند، ریاسـت جمهوری 
بـه بنـد دیگـِر قانون که دسـِت آن را بـه ادامـۀ کارِ مجلس باز 
می گذاشـت، اکتفـا کـرد و عطـای بخـِش دیگـِر قانـون را بـه 
لقـای آن بخشـید. هرچنـد اندک افـرادی در مجلـس بـر ایـن 
مسـأله شـوریدند و حتـا از حضـور در مجلـس پس از سـال 
پنجـِم کاری اجتنـاب کردنـد، اما تعـداد چنین افـرادی آن قدر 

انـدک بـود کـه تفاوتـی در کارِ مجلـس بـه وجـود نیاورد.
 اعضـای مجلـس نماینـده گان، اگر واقعـًا افـرادی قانون گرا و 
ملـزم بـه اجرای قوانیـن می بودند، باید از حضـور در مجلس، 
تـا  می کردنـد  خـودداری  آن  دیگـِر  عضـِو  چنـد  آن  چـون 
حداقـل بـرای یک بار هـم که شـده، خانۀ ملـت نماینده گی از 
خواسـت و آرای ملت می کرد. ولی شـوربختانه در افغانسـتان 
اکثریـت اعضـای مجلس تا زمانی سـنِگ نماینده گـی از مردم 
را بـه سـینه می زننـد و خـود را خادمـاِن مردم می شـمارند که 
بـه رای و نظـِر مـردم نیـاز داشـته باشـند. بـه محـض این کـه 
دیگـر نیـازی بـه آرای مردم وجود نداشـته باشـد، کسـی حتا 
پشـیزی هـم به دیـدگاه و نظـِر مـردم اهمیت قایل نمی شـود. 
اکنـون نماینـده گاِن بسـیاری وجـود دارنـد کـه اصـاًل حاضر 
نیسـتند بـا مـوکالِن خود دیـدار کننـد و در ایـام رخصتی  نیز 
همیشـه در خـارج از کشـور به سـر می برنـد. آیـا مـردم بـه 

همیـن امید بـه ایـن افـراد رای داده بودند؟ 
امـا عـدۀ قلیلی هـم در مجلـس نماینـده گان وجـود دارند که 
نسـبت بـه ردِ فرمـان تقنینـِی اصالحـاِت انتخاباتـی به شـدت 
نماینده گی شـان  مأموریـِت  می کننــد  تـالش  و  عصبانی انـد 
را بـه نحـِو احسـن، آن گونـه کـه در قوانیـن تسـجیل یافته و 
حتـا بیشـتر از آن، انجـام دهنـد و در تمـام جلسـاِت مجلـس 
حضور داشـته باشـند و پیوسـته با مـوکالِن خود دیـدار کنند. 
ایـن عـده بـا لحنـی شـکوه آمیز می گوینـد کـه چـه فایـده از 
این همـه تـالش وقتـی اکثریتـی بـدون آن که به وظایـِف خود 
در قبـاِل مـردم عمـل کرده باشـند، با پـول و تقلـب می توانند 
دوبـاره وارد مجلـس شـوند و در کنـارِ او کـه در همه وقـت 
خـوِن دل خـورده، بنشـینند و حقـوق و امتیازهـاِی یک سـان 

باشند؟  داشـته 
داسـتاِن افغانسـتان واقعـًا همیـن اسـت. در دیگـر بخش های 
دولـت نیـز وضـع بهتـر از ایـن نیسـت. مجلـس شـش سـال 
را بـه کار ادامـه داده، بـدون آن کـه یـک مـورد قابل تحسـین 
در کارنامـه اش بتـوان سـراغ کـرد. بـدون شـک ایـن مجلـس 
در فضـا و احـواِل سیاسـی فعلـی، همچنـان بـه کارِ خـود 
کارِی  هفتمیـن سـال  وارد  غیرقانونـی  و  داد  ادامـه خواهـد 
خـود خواهد شـد، بـدون آن کـه دولـت در مـورد اصالحات 
انتخاباتـی و برگـزاری انتخابـاِت بعدِی پارلمانی و شـوراهای 
والیتـی واقعـًا اندیشـیده باشـد و یـا برنامه یـی داشـته باشـد. 

این جـا بـه هـر حـال افغانسـتان اسـت!  

این جا افغانستان است

سا  ل    هشتم        y شما  رة     y 1824  چها  ر  شنبه        30 سرطان /      تیر       y    1395   14شوال المکرم  y 1437   20 جو ال ی   2016

با اين توصیف، حتا اگر طرح انگشت نگاری و تثبیت هويِت دوبارة صدها هزار سرباز پولیس 

ــرای  ــی ب ــاً يــک ادعــای تبلیغات ــر باشــد و صرف ــی امکان پذي ــی در سراســر كشــور، از نظــر عمل و اردوی مل

جلــب رضايــت كمــک كننــده گان بین المللــی نباشـــد، ايــن امــر نمی توانــد پیامدهــای ويرانگــر و مرگبــاِر ايــن 

خیانــت عظیــِم ملــی را در گذشــته، جبــران كــرده و از مقام هــای ديــروز و امــروِز امنیتــی در ايــن زمینــه 

رفــع مســؤولیت كنــد
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برای موالنا هیچ کاِر چشمگیری انجام نداده ایم!

پرس وشنود جمشید یما با استاد محمدافسر رهبین، وابستۀ فرهنگی افغانستان در تهران، در آستانۀ همایش بین المللِی خداوندگار بلخ
فرصت  مصاحبه  این  به  این که  از  سپاس  رهبین،  استاد  جناب 
به همِت شما  بنیاد برخی گزارش ها، قرار است  بر  می گذارید. 
شود.  برگزار  مزارشریف  شهر  در  بلخ«  خداوندگار  »سیمینار 

هدف از راه اندازِی این سیمینار چیست؟

درود بر شما و یاران ماندگار!
متعهد  روزنامه نگاری  و  مردم گرا  روزنامه یی  با  این که  از  شادم 

همسخن ام.
همکاری های  )سازمان  جنبایکو  در  »ایکو«،  فرهنگی  موسسۀ 
اقتصادی منطقه( ایجاد گردیده است و به کارهای فرهنگی مرتبط 

به کشورهای عضو می پردازد.
به گونۀ  باید  که  پار  فرهنگی سال  برنامه های  دیگر  در ضمن  بنده 
مشترک با ایکو انجام می دادیم، یکی هم همایش موالنا را پیشنهاد 
نمودم که رهبری ایکو با استقبال، آن را پذیرفت. مگر سوگ مندانه 
سال پار  به خاطر جنگ های کندز، نتوانستیم به اجرای این برنامه 

بپردازیم و برنامه به امسال موکول گردید.
در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  وقتی  پیش  چندی 
نمود، طرح  تهران سفر  به  ایکو«  منطقۀ  تاریخ  نشست »فرهنگ و 
برنامه را با ایکو نهایی ساختیم و بنده موظف گردیدم تا این برنامۀ 
بلخ و وزارت اطالعات و  با والی والیت  بزرگ را در هماهنگی 

فرهنگ راه اندازی نمایم.
دیگر  ماهِ  یک  تا  ان شاءاهلل  و  گردید  دنبال  امر  این  خوشبختانه 

همایش بزرگی را در بلخ و کابل گواه خواهیم بود.
بلخ«  خداوندگار  بین المللی  »همایش  برگزاری  از  هدف 
تازه  و  موالنا  حضرت  اندیشۀ  و  شعر  پیرامون  تازه  کندوکاوهای 
ساختِن یادگارهای تاریخی و شناساندن زادگاه و سرزمیِن حضرت 
موالنا به جهانیان است؛ به ویژه در شرایطی که مسألۀ ثبت مثنوی 
معنوی در حافظۀ جهانی یونسکو بحث برانگیز شده و نزدیک است.

 چه نهادها و شخصیت هایی در برگزاری این سیمینار نقش دارند 
و این سیمینار از سوی چه کسانی حمایت می شود؟

موسسۀ  و  بلخ  والیت  سرپرست  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت 
این همایش سهیم اند و جناب استاد  ایکو، در راه اندازی  فرهنگی 
عطا محمد نور،  هزینه های کامِل مهمانان در بلخ را متقبل گردیده 
و کمیسیون برگزاری همایش از شخصیت های نخبۀ فرهنگی بلخ و 
کابل تشکیل گردیده، تا هنوز دو نشست را برگزار نموده و کارهای 
مقدماتی را عماًل آغاز نموده است. نهادهای دانشگاهی و فرهنگی 
ابراز  با دبیرخانه  ادبی  مختلف و شخصیت های مطرح فرهنگی و 

همکاری نموده اند.
در بخش اجرای موسیقی از غزل های دیوان شمس »بزم شمس«، 

هنرمند خوِب ما استاد وحید قاسمی وعده سپرده است. 
اهمیتی  چه  از  سیمیناری  چنین  برگزاری  فعلی،  شرایط  در 

برخوردار است؟
روبه رو  فراوان  فرهنگی  چالش های  با  ما  جامعۀ  روزگاری که  در 
دینی  فرهنِگ  و  دین  تعصب«  و  »سخت گیری  با  کسانی  و  است 
ما را زیر پرسش برده اند، رویکرد به موالنا، یک نیازِ زمانی است. 

در روزگاری که گروه های آدمکش و تبه کار به نام دین، برضد دین 
و  اندیشه  به  چسبیدن  و  موالنا  به  گرایش  برخاسته اند،  مبارزه  به 

جهان بینی انسانِی او یک امر پرهیزناپذیر است.
ترفند  و  توطیه  اثر  بر  یا  مسلمان،  سرزمین های  روزگاری که  در 
دشمنان و یا هم به اثِر قرائت های نادرست از دستورهای اسالمی، 
دچار مصیبت های تکرارناشده در تاریخ اند؛ نگاه به موالنا، رهگشا 

و رهنمون است.
از کاستی های ما و روزگار ما، پشت کردن به شخصیت های  یکی 
بزرِگ شرقی مانند حضرت موالناست. ما خوش داریم شعارهایی 
را از زباِن این یا آن دانشمند و یا پیکارگر معاصر غربی سر دهیم، 
اندیشۀ ما سال ها  بزرگان دانش و  این شعار را  مگر نمی دانیم که 
داریم.  بازگشت  یک  به  نیاز  ما  داشته اند.  زبان  بر  این  از  پیش 
بازگشت به جهان بینی و تفکر بزرگانی که اثرهای آنان دستورهای 

ارزشمند برای زنده گی پُرچالش امروز ما بوده می تواند. 
و  ملی  مکلفیت های  از  مواردی  چنین  به  پرداختن  سو،  دیگر  از 
به  خویش  جامعۀ  بزرگ  ارزش های  از  باید  ما  است.  ما  تاریخی 
از  را  تاریخِی خود  کنیم و هویت  دفاع  میراث داراِن خلف  عنوان 

دستبردِ دست های نامرئی به دور نگاه داریم.
 تفاوِت این سیمینار با سیمینارهای پیشتر در چه است و چرا در 

شهر بلخ برگزار می گردد؟
همایش های موالناشناسی، پیش از این نیز در هرجا و هرکجایی، 
بلخ«  »خداوندگار  تفکر  و  اندیشه  زوایای  به  دستیابی  جهِت 
به  دستیابی  پی  در  تالش ها،  این  ادامۀ  به  نیز  ما  داشته اند.  را 
گوشه کنارهای نامکشوِف این تفکر برخاسته ایم. هرچند برخی از 
این کوشش ها در بسیاری موارد برآیند همگون و یکسان داشته اند و 
پژوهش های بسیاری شبیه و همسان ارایه گردیده اند؛ مگر پیشنهاد 
ما به پژوهنده گان و محققاِن دلبسته به این همایش این است که: در 
پی دریافت تازه ها باشند. می دانیم که سخن موالنا، با همه روانی و 
خوش خوانی یی  که دارد، هر از گاه برای تحلیل و تفسیر، فکر بلند 

و فراگیر می خواهد. مگر با آن هم به گفتۀ خود حضرت:
آب دریا را اگر نتوان کشید

هم به قدرِ تشنه گی باید چشید
بلخ را به سه دلیِل زیرین برگزیدیم:

الف ـ زادگاه و پرورشگاه حضرت موالنا بوده است؛
واقعیت  هم زبان،  و  دوست  کشورهای  مهمانان  این که  برای  ب ـ 
»بلخ« و »نیستان« را در قلمرو افغانستان، از نزدیک مشاهده کنند و 
پرسش های بی جا در مورد کجایی بودن موالنا، دیگر مطرح نگردد؛
مسجد  بهاءولد،  مدرسۀ  و  خانقاه  بقایای  از  مهمانان  بازدید  ج ـ 
نه گنبد )آتشکدۀ نوبهار(، آرامگاه رابعۀ بلخی نخستین بانوی شاعر 
پارسی سرا، آرامگاه خواجه محمد پارسا از رهبران نخستین طریقِت 
نقشبندیه و برخی مکان های تاریخی و مقدس دیگر، باعث ایجاد 

دیدگاه های تازه در پژوهش گران و دانشمندان خواهد گردید.
 نقش موسسۀ فرهنگی ایکو در برگزاری این سیمینار چیست؟ 
سازمان  این  با  دادوستدهایی  و  همکاری های ها  چه  افغانستان 

فرهنگی دارد؟
 موسسۀ فرهنگی »ایکو«، به منظور تأمین و گسترش همکاری های 
فرهنگی در حوزۀ ایکو پدید آمده است و اعضای اصلی و فعاِل آن 
افغانستان، ایران، تاجیکستان و پاکستان می سازند.  را چهار کشورِ 
با آن که مقر دایمی این موسسه در تهران می باشد، فعالیت های آن 
در ایران محدود نمانده و نظر به تقاضای اعضا و عالقه مندی آن ها 
به مناسبتهای مختلف، برنامه های فرهنگی را در کشورهای عضو 

برگزار می نماید. 
مگر طرح و پیشنهاد این همایش به گونۀ مشخص از سوی بنده 
صورت گرفته و با پی گیری مداوم، زمینۀ برگزاری این رویدادِ مهم 

فراهم آمده است.
ایکو، دعوت سه تن از پژوهش گران کشورهای  موسسۀ فرهنگی 
عضو را با هزینه های رفت وبرگشِت آن ها به عهده دارد و کتاب های 
ترجمۀ  الهوری،  اقبال  موالنا  )اثر  کلیم«  »ضرب  و  جبرئیل«  »بال 

محمد افسر رهبین( را به کابل انتقال خواهد داد.
این  عمومی  بودجۀ  برای  را  خود  ساالنۀ  سهمیۀ  افغانستان،      
موسسه می پردازد و وزارت اطالعات و فرهنگ می تواند در ایکو 
نماینده داشته باشد. با دریغ از دو سال به این سو که نمایندۀ قبلی 
نگردیده  موفق  افغانستان  هنوز  است،  گفته  ترک  را  خود  وظیفۀ 

در  آن،  بر  افزون  نماید.  معرفی  جایگاه  آن  به  را  دیگری  شخص 
تغییراتی که چندی پیش برای جایگزینی رییس جدید پدید آمد، 
نمایندۀ دیگری نیز برای افغانستان تصویب گردید که باید تا سه 

ماه دیگر معرفی گردد.
در  افغانستان  فرهنگی سفارت  مناسبات بخش  که  می آید  گفتنی   
فعالیت های  سهم گیری  و  برنامه ریزی  در  ایکو  موسسۀ  با  تهران، 
جریان  در  می سازد.  معین  را  افغانستان  نقش  بیشترینه  فرهنگی، 
دارم،  مأموریت  فرهنگی  وابسته  عنوان  به  بنده  که  پسین  سال  دو 
فعالیت های فرهنگی بی شماری با ایکو انجام یافته است و مرور بر 
گزارش ساالنۀ ایکو نشان دهندۀ کارهای بی شمار مشترِک ما با آن 

موسسه بوده می تواند.
پذیرنده  نماد  یک  به  دیگر  که  چله«  در  »آتش  شعر  شب های 
گذشته  سال  دو  در  و  طرح  بنده  سوی  از  است،  گردیده   مبدل 
عملی گردیده است. برنامه های بی شمار موسیقی بومی افغانستان، 
نمایشگاه های عکس، نقاشی، سوزن دوزی، و صنایع دستی، چاپ 
ایکو  با هزینۀ  برنامه های دیگر به گونۀ مشترک و  کتاب و برخی 
سال  در  افغانستان  فرهنگی  هفتۀ  برگزاری  است.  گردیده  برگزار 
برای  که  است  فرهنگی  دیگر  بزرگ  برنامه های  از  یکی  روان، 

همکاری به ایکو پیشنهاد گردیده است.
باال  یونسکو  معنوی در  مثنوی  ثبت  پیشتر، بحث   در روزهای 
میراِث  این  ترکیه  و  ایران  هستید،  آگاه  که  همان طور  گرفت. 
فرهنگ و تمدِن پارسی را به نامِ خود ثبت می کردند. اکنون این 

داستان به کجا انجامیده است؟
 داستان ثبت مثنوی معنوی، حکایتی دارد شنیدنی!

که  ایران،  ملی  کتابخانۀ  و  اسناد  ثبت  رییس  پیش،  ماه  دو  حدود 
در  می باشد،  نیز  جمهوری  ریاست  معاونان  از  تن  یک  در ضمن 
گفت وگو با جانب ترکیه ابراز داشت که ایران و ترکیه می خواهند 

مثنوی معنوی را در حافظۀ جهانی یونسکو به ثبت برسانند. 
این خبر ما را واداشت که نخست در زمینۀ چگونه گی این موضوع 
با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تماس گیریم و اعتراِض خود 
نماییم.  اعالم  پروسه  این  از  افغانستان  گذاشتن  بیرون  به خاطر  را 
هم زمان جریان را در نامۀ مفصلی به وزارت امور خارجۀ افغانستان 

و از آن طریق به وزارت اطالعات و فرهنگ منعکس نمودیم.
سپس جریان از طریق سفارت افغانستان در پاریس پی گیری شد 
مطرح  نیز  پاریس  در  ترکیه  و  ایران  سفارتخانه های  با  موضوع  و 

گردید. 
مورد  کشورهای  که  دادند  اطمینان  پاریس  در  افغانستان  سفارت 
افغانستان  و  داده اند  نشان  کامل  آماده گی  مشترک  ثبت  برای  نظر 

نیز می تواند نسخۀ خود را ارایه دهد و مشمول این برنامه گردد.
اما آن چه موضوع را قدری داغ تر ساخت، موضع گیری های جنبِی 
از  هر  که  بود،  اجتماعی  و شبکه های  فرهنگی  نهادهای  از  برخی 
گاه موضوعاتی نامرتبط مطرح می گردید و برخوردهای احساساتی 
صورت می گرفت. بنده افزون بر تماس های رسمی در این مورد، 
را  زیادی  گفت وگوهای  و  بحث ها  خبر،  پخش  روز  نخستین  از 

در صفحۀ فیسبوک خود دنبال نمودم و به نقد و بررسِی اخبار و 
واکنش های مربوط نیز پرداختم. 

افزون بر آن، ضمن مصاحبه با خبرگزاری ها و روزنامه های ایرانی، 
موقف رسمی و فرهنگی افغانستان توضیح گردید و بر اشتراکات 
فرهنگی میان دو کشور برادر، با رعایت اصول و موازین بین المللی 

تأکید گردید.
در اینجا باید دو نکته را از هم جدا ساخت:

در  ادبی  ارزشمند  اثر  یک  عنوان  به  معنوی  مثنوی  ثبت  نخست، 
حافظۀ جهانی یونسکو؛

دوم، موالنا و تعلِق او به بلخ و خراساِن دیروز و افغانستاِن امروز.
جمهوری  فرهنگی  نهادهای  با  گفت وگو  در  بنده  گالیۀ  یگانه 
مثنوی  ثبت  تا  است،  بوده  موالنا  خواندن  »ایرانی«  ایران،  اسالمی 
معنوی. زیرا بر بنیاد موازین و اصولنامه های یونسکو، هر کشوری 
می تواند یک اثر ارزشمند دست داشتۀ خود را ـ مطابق به شرایط و 

معیارهای یونسکو ـ در حافظۀ جهانی ثبت نماید.
می دانیم و باور داریم موالنا دیگر شخصیتی متعلق به همۀ جهان 
نباید  می گردد،  مطرح  فرهنگی  میراث های  بحث  وقتی  اما  است، 
کشورهای همسایه و برادر واقعیت های تاریخی را نادیده گرفته و 
بزنند. پارسی زبانان در هرکجای  بر داشته های سرزمیِن ما دستبرد 
فردوسی،  بیهقی،  سنایی،  فرخی،  بلخی،  رابعه  رودکی،  جهان، 
گردیزی، این سینا، خیام، مسعود سعد، موالنا، سعدی، امیر خسرو، 
حافظ، صایب، بیدل و دیگر بزرگان ادب فارسی دری را از آِن خود 

زبان  قلمروهای  به  مربوط  که  را  این همه  نمی شود  مگر  می دانند. 
فارسی بوده اند، ایرانی خواند. چه در آن صورت، باید »امیرخسرو 

دهلوی ایرانی« نیز داشته باشیم!  
پیداست که زادگاه و آرامگاه حافظ، شیراز است و افغانستان هرگز 
همین گونه،  بخواند.  »افغانستانی«  را  او  داد  نخواهد  حق  خود  به 
ایران نیز نباید سنایی و بیرونی و ابن سینا و موالنا را که زادگاه یا 

آرامگاه آنان افغانستاِن امروزین بوده است، ایرانی بخواند.
وقتی خاستگاه زبان پارسی، بلخ و تخارستان بوده است؛ نباید در 

بررسی های تاریخی این نکته فراموش گردد!
به هر روی، سرانجام قرار بر این شد که هر سه کشور افغانستان، 
یونسکو  به  را  مثنوی خود  نسخه های دست داشتۀ  ایران   و  ترکیه 
جهانی  حافظۀ  ثبت  موسسه،  آن  معیارهای  بنیاد  بر  و  نموده  ارایه 

نمایند.
و  مثنوی اند  میراث داران  همه  پارسی زبانان  که  می آید  گفتنی 
با ذکر  البته  اندیشه های موالنا متعلق به مردماِن همۀ جهان است؛ 

این نکته که موالنا بلخی بوده و بلخ در افغانستان است!
فکر  راستای  در  می داند،  موالنا  را صاحب  که خود  افغانستان 
و اندیشۀ این عارف و شاعرِ برجسته و بزرگ چه کاری کرده 

است؟ 
انجام  چشمگیری  کارِ  هیچ  موالنا  برای  ما  گفت؛  باید  راست 
نداده ایم! در این همه سده و سال پس از موالنا، تا همین امروز که 
موضوع ثبت مثنوی به میان آمده است، نه نسخه و دست نویسی از 
مثنوی نگاشته ایم و نه هم برای بازشناسی شعر و اندیشۀ موالنا کارِ 
بزرگی انجام داده ایم. پژوهش های ما از حد مقاله  فراتر نمی روند. ما 
با آن که سنگ ارادت حضرت موالنا را بر سینه می زنیم، از سرایش 
آن سوتر  موالنا  پیرامون  تحلیل  و  یادداشت  ـ سه  دو  چند شعر و 

نرفته ایم.
مثنوی خوانی ها و شرح و تفسیر شفاهی مثنوی )در سال های پسین 
توسط جناب استاد حیدری وجودی( با آن که ارزشمند است، مگر 

برای سرزمین موالنا بسنده نیست.
توضیحات و تبصره بر ابیات مثنوی )کارهای دکتور روان فرهادی 

و...( با وجود سودمند بودن، دستاورد بزرگی شمرده نمی شود. 
ـ اگر ادعای میراث داری از موالنا را داریم،  باید دانشگاه بزرگی 
به نام او ایجاد نماییم و دانشکدۀ »موالنا شناسی« را در جنب آن 

پدید آوریم؛
ـ اگر می خواهیم از موالنا چیزی بیاموزیم، باید مثنوی را مشمول 

نصاب درسی مکاتب و مدارس نماییم؛
ـ اگر می خواهیم برای موالنا کاری انجام دهیم، باید زبان او را قدر 
نهیم و به جاهالن اجازه ندهیم که در سرزمین موالنا بر ضد زبان 

و فرهنِگ موالنا بتازند؛
ـ اگر می خواهیم اندیشۀ عشق ساالری موالنا را ترویج دهیم، باید به 

هراس افکنان و فرهنگ ستیزان و حامیاِن آن ها نه بگوییم؛
گردد،  روشن  مثنوی  چراغ  ما  خانه های  در  می خواهیم  اگر  ـ 
دست کم سالی یک نسخه با کار تازه از این »قرآن پارسی« تجدید 
چاپ کنیم تا فرزندان ما به جای افتخار به »شمشیر و کشتار«، به 

این مرجع انسانیت مفتخر گردند؛
او  با  باید  می شماریم،  موالنا  پیروان  از  را  اگر خود  و سرانجام  ـ 

هم باورگردیم که:
سخت گیری و تعصب خامی است

تا جنینی کار خون آشامی است. 
 یک موضوع دیگر نیز که همواره در افغانستان به آن دامن زده 
زبان های جداگانه یی  تاجیکی  و  دری  فارسی،  این که؛  می شود 
مربوِط  لهجه های  تاجیکی  و  دری  فارسی،  درحالی که  هستند. 
چه  مسایلی  چنین  به  زدن  دامن  آبشخور  می باشند.  زبان  یک 

می تواند باشد؟
تقسیم  تاجیکی   و  دری  فارسی،  به  را  فارسی  زبان  آن هایی  که 

می کنند، از دو حال بیرون نیستند:
الف ـ بیسواد اند و در مورد تاریخ زبان فارسی چیزی نمی دانند؛

ب ـ  دیوانه و متعصب اند.
اگر واقعًا فارسی و پارسی و دری و تاجیکی وجود دارد، از این ها 

می پرسیم: 
تاریخ بیهقی به کدام یک از این زبان ها نبشته شده است؟

می دانیم که هیچ پاسخی ندارند جز این که بگویند به فارسی!
افزون بر این، شما باری به نقاط مختلِف کشور سفر کنید و مثاًل در 
والیت پکتیکا به کسی بگویید: »دری وان استم«. وآنگاه نگاه کنید 
که آن شخص چه قدر بر شما خواهد خندید. مگر وقتی بگویید: 

»پارسی وان استم«، منظورتان را به ساده گی پی می برد.
دارند،  عمر  سال  از چهل  باالتر  آن هایی که حدود  و  ما  سالمنداِن 
کتابی  لیسه  تا  ابتدایی  صنوف  مضامین  جمع  در  که  دارند  یاد  به 

داشته اند زیر نام »قرائت فارسی«.
از این رو آن هایی که نمی دانند باید بدانند که: فارسی، فارسی دری، 
پارسی، دری ـ تاجیکی ـ یک زبان است، و بی گمان گویش های 
این زیان در نقاط مختلف از هم متفاوت می باشند. همان گونه که 
از  و  وردک  با  خوست  از  خوست،  با  کندهار  پشتوی  زبان  مثاًل 

وردک با لغمان و ننگرهار فرق می کند!
و اگر هنوز هم کسانی شک دارند، آن ها را به این دو بیت از حافظ 

فرا می خوانم:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند

زین قند پارسی که به بنگاله می رود
و:

ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه
که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

والسالم علی من التبع الهدی
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بخش سوم

توفاِن
 فکـــری

ـ اعضا در مورد چند نظر با هم گفت وگو می کنند به جای این که در مورد نظرات 
به طور مجزا صحبت کنند. 

ـ پیشنهادهای ارایه شده به جای آن که در زمینۀ موضوع اصلی باشد، به موارد 
جزیی مربوط می گردد. 

ـ قبل از این که مسأله به طور کامل درک شود، اعضا ناگهان به نتایجی می رسند 
و گمان می کنند به راه حل هایی دست یافته اند. 

ـ عضوی ممکن است تمایل داشته باشد که بر اعضای دیگر مسلط گردد. 
ـ رهبر قادر به حفظ نظم نیست به طوری که اعضا نمی توانند به نوبت صحبت 

کنند. 
ـ رهبر باید برای غلبه بر این مشکالت آموزش ببیند. 

چه گونه نظرات را در معرض تکوین قرار دهیم؟ 
جلسۀ توفان مغزی یک نشست کوتاه مدت است که هدف آن صرفًا جمع آوری 
سرعت  و  ضرورت  به  توجه  با  جلسه  اتمام  از  پس  می باشد.  متعدد  نظرات 
برخورد با مساله، نظرات ثبت شده به مدت معینی )چند ساعت تا چند روز( 
در معرض دید مجدد افراد گروه قرار داده می شوند. این عمل با نصب نظرات 
مذکور در محل کار یا محل قرارداد آن ها انجام پذیر است. افراد گروه می توانند 
نظرات دیگری را که در فکر آن ها پدید می آید، در فاصلۀ زمانی تعیین شده، در 

زیر نظرات ثبت شده بنویسند. 
نظرات ارایه شده در جلسۀ توفان مغزی، چه گونه بررسی می شود؟ 

بررسی و تحلیل نظرات مذکور در جلسۀ دیگری صورت خواهد گرفت به این 
افراد را به جلسۀ دیگری دعوت و در آن جا نظرات نقد و  منظور رهبر گروه 
بررسی می شوند و کاراترین آن ها برای رفع مشکل انتخاب خواهد شد. فاصله 
بین دو جلسه بسته گی به اهمیت موضوع و سرعت برخورد با آن دارد و می تواند 

از چند ساعت تا چند روز متفاوت باشد. 
جمع بندی 

توفان مغزی یک فرآیند تولید نظرات، پیشنهادها و ایده های جدید در شرایط 
را  راه حل های خود  و  ایده ها  هستند  مجاز  مانعی  هیچ  بدون  افراد  است.  آزاد 
و  می گیرند  قرار  توجه  مورد  پیشنهادها  و  نظرات  تمام  نمایند.  مطرح  آزادانه 
و  نظرات  بررسی  جلسه،  پایان  در  نمی باشد.  نمودن  انتقاد  به  مجاز  هیچ کس 

جمع بندی صورت می گیرد و بهترین پیشنهادها و راه حل انتخاب می شود. 
تکنیک توفان فکری معکوس: 

این تکنیک بسیار شبیه تکنیک توفان فکری است، با این تفاوت مهم که در این 
روش، انتقاد و ارزیابی نه تنها بد نیست، بلکه اساس این تکنیک است. در واقع 
این است که در ذهن  این تکنیک پرسیدن سوال های مختلف است. مهم  پایۀ 

افراد این سوال شکل بگیرد که ایدۀ مطرح شده ـ در کجاها جواب نمی دهد؟ 
چه مسایلی موفقیتش را تهدید می کند؟ 

و این که واقعًا چه قدر کارایی دارد؟ 
در حقیقت این تکنیک بر پایۀ منفی بینی گذاشته شده است. تکنیک توفان فکری 
معکوس، روش خوبی است به شرطی که قبل از روش های دیگر به کار گرفته 

شود. 
علت این که استفاده از این روش قبل از روش های دیگر توصیه می شود، این 
است که می تواند به خوبی سبب تفکر خالق شود. فرایند استفاده از این تکنیک 
به این شکل است که تمامی اشکاالت مربوط به پدیدۀ مورد نظر گفته و جمع 
می شوند و در مورد آن ها بحث و گفت وگو می شود و باالخره راه حل مؤثر پیدا 

می گردد. 

نسرين علوی زاده گان
فاشیسم و دموكراسی 

برخی  دید  از  دموکراسی  امروزه حکومت 
از اندیشه ورزان و سیاست مداران به عنوان 
شناخته  حکومت  شایسته ترین  و  بهترین 
می شود و حاکمیتی است که در آن حقوق 
با  فاشیسم  اما  می شود.  رعایت  مردم  اکثر 
کل ایدیولوژی دموکراتیک مخالفت می کند 
و آن را نمی پذیرد و به طور کلی حاکمیت 
به  را  دموکراسی  و  می کند  رد  را  عمومی 
عنوان بهترین الگو و نمونۀ حاکمیت قبول 
دموکراسی  فاشیسم،  دیدگاه  از  نمی دارد. 
آزادی های  و  حقوق  نمی تواند  هرگز 
عمومی را تضمین نماید و در حل مسایل 
جامعه،  اجتماعی  مشکالت  و  اقتصادی 
ناتوان است؛ چرا که از دید آن ها، حکومت 
را باید به کاردان و سیاست مدار سپرد و هر 
کس نباید اجازه و شایسته گی حاکمیت بر 

مردم را داشته باشد. 
حاکمیت  مفهوم  از  آن  جای  به  فاشیسم 
حاکمیت  معنای  به  که  دولت  قدیمی 
و  می کند  حمایت  بود،  دولت  و  فرمانروا 
از این جهت از حاکمیت دولت جانبداری 
می نماید. به طور کلی، فاشیست ها اندیشۀ 
می شوند؛  پذیرا  را  توتالیتر  دموکراسی 
اند که یک دموکراسی واقعی  چون معتقد 
چرا  است،  مطلق  دیکتاتوری  یک  همانا 
انحصار  در  ایدیولوژیکی  خردمندی  که 
که  است  قادر  تنهایی  به  او  و  است  رهبر 
منافع مردم را تبیین نماید؛ از این رو رقابت 
حزبی و انتخاباتی را یک امر فاسد و منحط 

می دانند. 
دولت ها  اساسی  قانون  آنان،  دیدگاه  از 
که  چرا  است؛  اریستوکراتیک  اصل  در 
اقلیتی  هم  دموکراتیک  دولت های  در 
ملی  منافع  درک  استعداد  که  دارند  وجود 
تامین آن می کوشند.  را دارند و در جهت 
فقط نخبه گان صالحیت دارند درباره ملت 
با علم  نمایند. کسانی که  و مردم صحبت 
سیاست و حکومت مداری آشنایی دارند و 
چون از نعمت عقلی و خردمندی بیشتری 
از دیگران برخوردار اند، حق و صالحیت 

حکومت را دارند. 
عقیدۀ  این که  ضمن  فاشیسم  واقع،  در 
می کند،  رد  را  مردم  حاکمیت  تکثرگرایی 
و  احساسات  تأثیر  از  دور  را  حکومت 
عین  در  و  می دهد  قرار  مردم  اندیشه های 
رفاه  دربارۀ  قوی  اساس  یک  به  حال، 
بر  اصراری  و  می کند  اعتراف  عمومی 
ندارد  مردم  خواسته های  گرفتن  نادیده 
برای  را  الزم  ابزارهای  زمینه  این  در  و 

فراهم می کند؛  افکار عمومی  روشن شدن 
و  زمینه ها  کردن  فراهم  از  صرف نظر  اما 
احتماالً  دارد،  وضعیت  از  که  شناختی 
بهره برداری از توانایی های مردم و استعداد 
مردم جهت حکومت بر خود را نمی پذیرد. 
افراد  حکومتی  خود  هدف  دموکراسی  در 
برای  را  توان  این  فاشیسم  ولی  است، 
آن چه  که  است  معتقد  و  نمی پذیرد  مردم 
به نام حق رای در دموکراسی وجود دارد، 
بی معنی است و بیانگر حاکم شدن افراد بر 

سرنوشت خودشان نیست. 
از دید آن ها، اکثریت به این دلیل ساده که 
اکثریت است، نمی تواند جامعه را هدایت 
در  که  نیست  همانی  اراده ها،  جمع  کند؛ 
از  خیلی  در  و  است  مطرح  عمومی  ارادۀ 

موارد، اکثریت معقول تر از اقلیت نیست. 
برابر  انسان ها  که  دموکراسی  در  فکر  این 
انسان ها  و  نیست  قبول  قابل  اساسًا  اند، 
این  دموکراسی  باشند.  برابر  نمی توانند 
دربارۀ  که  می دهد  توده ها  به  را  اختیار 
مسایلی که آگاهی ندارند و مسایل اساسی 
ارادۀ  مردم  تودۀ  بگیرند.  تصمیم  هستند، 
آگاهانه یی ندارند و در اغلب دموکراسی ها 
وجود  بی تقوا  دماکوژیست های  همیشه 
که  مسیری  در  را  مردم  که  داشته اند 

می خواسته اند، قرار داده اند. 
که  اند  معتقد  آن ها  دموکراسی،  مقابل  در 
اقتدار موجود در جامعه به نیابت از جماعت 
مردم  از  برآمده  چیزی  که  می گیرد  شکل 
است، ولی چیزی پیش از اراده های فردی 
کارویژه های  اجرای  ضمانت  و  آن هاست 
حکومت که بتواند این اقتدار را اجرا کند، 

قدرت آن است. 

آنارشیسم و دموکراسی 
و  دولت  که  بودند  معتقد  آنارشیست ها 
هر  و  باشند  داشته  وجود  نباید  حکومت 
و  برود  بین  از  باید  اجبار  نام  به  چیزی 
گروه های خودگردان داوطلب به جای آن 
به وجود آیند و تنها در این صورت است 
یوغ سرمایه،  از  بار  نخستین  برای  فرد  که 
در  می شود.  آزاد  دینی  اخالق  و  دولت 
بودند  معتقد  نماینده گی  حکومت  مورد 
که این نوع حکومت در بطن خود دارای 
انتخاباتی  نوعی سفسطه است. دموکراسی 
که  می دانند  نمایی  صرفًا  را  نماینده گی  یا 
سرپوش  نخبه گان  سلطۀ  بر  می کوشد 
توده ها  حق  در  که  را  ظلمی  و  بگذارد 
می شود، به آن بقبوالند و این نوع حکومت 
نماینده گی را رد می کردند. به عقیدۀ آن ها، 
کسانی  دست  در  دموکراتیک  حکومت 

است که سطح پایینی از دانش را دارند و 
به  می شوند.  کردن حکومت  کار  بد  سبب 
گمان آن ها، حکومت دموکراتیک حکومت 
نادانان است و پرهزینه می باشد. و به بهانۀ 
را  زیادی  مبالغ  آگاهی،  به  دادن  شکل 
صرف و هدر می دهند. آنارشیست ها معتقد 
به ایجاد هیأت های موقتی جهت پرداختن 
مقننه؛  قوه  وجود  نه  بودند  مسایل  به 
خودگردان  داوطلبانه  تشکل های  در  مردم 
فعالیت های خود را انجام می دهند و مسایل 

را بررسی می کنند. 
نظر  به  فوق،  دیدگاه های  نظرگیری  در  با 
حکومتی  روش  با  فاشیسم  که  می رسد 
خود، خواسته ها و نیازهای مردم را نادیده 
و  تفکرات  و  توانایی ها  از  و  می انگارد 
استعدادهای مردمی جهت رشد و پیشرفت 
در  فقط  فاشیسم  نمی کند.  استفاده  جامعه 
بدون  است  مردم  بر  حکمرانی  اندیشۀ 
توجه به حق و حقوق عموم مردم. هر جا 
سخن از فاشیسم به میان می آید، هراس از 
وحشیگری، ترس از تجاوزگری، انزجار از 
شعارها و باورهای نفرت انگیز آن است که 
فاشیسم  واقع  در  می شود.  مجسم  نظر  در 
هرگونه  بدون  و  عمل  در  که  بود  جنبشی 
شکل  از  پس  تنها  و  یافت  توسعه  تیوری 
ابداع  پی  در  آن  رهبران  که  بود  گرفتن 
آن  موجودیت  توجیه  منظور  به  نظریه یی 
برآمدند و پس از تحقق یافتن نیز به هیچ 
کدام از وعده ها و نظریات داده شده، عمل 

نکردند. 
از  فاشیست ها  ناقص  تعریف  وجود  با 
روش حکومتی، آنارشیست ها به هیچ نوع 
این که  از  غافل  نداشتند.  اعتقاد  حکومتی 
طریق  از  عادی  مردم  حقوق  از  بسیاری 
اجرا و عملی نمودن قوانین رسمی کشور 
و  ثابت  حکومت  نبود  و  می گردد  عملی 
مقتدر منتخب مردمی باعث ایجاد هرج و 
مرج و بی نظمی در سراسر جامعه می شود. 
از  اجتماع  رشد  و  توانایی ها  و  استعدادها 
یک سو نابود گشته و از سوی دیگر، جامعه 

از رشد و پیشرفت بازمی ماند. 
منابع: 

مکتب های  و  دموکراسی  نسبت های  ـ 
نشر  دفتر  قم:  بصیرنیا،  غالم رضا  سیاسی، 

معارف،۱۳۸۱ 
ترجمۀ  سیاسی،  ایدیولوژی  بر  درآمدی  ـ 

محمد رفیعی مهرآبادی
ـ تاریخ اندیشۀ سیاسی در غرب، ابوالقاسم 
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پیـوند فاشیسم
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رمـان پولیسـی ممکـن اسـت داسـتانی بلنـد یـا قصه یـی 
کوتـاه باشـد و بـه هـر حـال، زمانـی واقعـًا یـک رمـان 
پولیسـی خوانـده می شـود کـه شـامل نـکات زیـر باشـد: 
ـ جنایتـی رخ دهـد؛ احتمـاالً ایـن جنایـت به وسـیلۀ یک 
یـا چند شـخص انجـام گرفته باشـد و سـرآخر جنایت به 

وسـیلۀ کارآگاهـی حرفه یـی یا آماتور کشـف شـود. 
در بعضـی از آثـار کالسـیک مانند ادیپ شـهریار یا فصلی 
از کتـاب انئیـد ویرژیل آن جـا که قصۀ کاکـوس و هرکول 
نقـل می گـردد، کم وبیش برخـی از عناصر تشـکیل دهندۀ 
رمـان پولیسـی را بـاز می یابیـم. دانیـال وقتی سـوزانا را از 
دسـت شـیوخ قبیلـه نجـات می دهـد و کهنه معبـد بعل را 
لـو می دهـد و به تعبیری نقـش یک بازپـرس و کارآگاه را 
بـازی می کنـد؛ امـا در اسـاس ایـن قصه هـا در چارچوب 

تعریف رمـان پولیسـی نمی گنجند.    
   هم چنیـن اسـت انـواع قصه هـای جدیـدی کـه ارتبـاط 
بسـیار نزدیکـی با رمـان پولیسـی دارند: نخسـتین گونه از 
این دسـت، همـان جانـِی قهرمانی سـت که برجسـته ترین 
رافلـز  و  لبـالن  موریـس  لوپـن  آرسـن  در  را  مثالـش 
هورنانـگ بازمی یابیـم. و آخرینـش یحتمـل گونه یی سـت 
کـه در آن نـه در ارتـکاب جنایـت، شـکی هسـت و نه از 

اثبـات آن خبـری و نیـز انـواع بسـیار دیگر. 
   بـاری در حالی کـه ایـن گونـه داسـتان ها در واقع خارج 
از دایـرۀ رمان هـای پولیسـی واقعی انـد، بعضـی قصه هـًا ـ 
مثـاًل قصه هـای موحشـی کـه در آن قتلـی رخ نـداده، یـا 
قصه هـای جاسوسـی و ماجراجویانـه و قصه هـای ارواحـ  

در واقع اصاًل داسـتان پولیسـی نیسـتند.
   تاریـخ پیدایـش رمـان پولیسـی نسـبتَا متأخرسـت و بـا 
اندکـی مسـامحه می تـوان اختـراع آن را بـه ادگارآلن پـو 
نسـبت داد. محل وقوع داسـتان راز ماری روژه در پاریس 
اسـت، ولـی در اصـل پـو شـرح قتـل مـری سیسـیلیا کـه 
در همـان زمـان در نیویـارک اتفـاق افتـاده بـود، می دهـد. 
پـو راه حـل کشـف جنایـت را در این داسـتان ارایـه داده 
و همیـن راه حـل سـرانجام در یافتـن قاتـل حقیقـی بـا 

موفقیـت بـه کار گرفتـه می شـود.  
   بـا این کـه نخسـتین قصـۀ کوتـاه پولیسـی از امریـکا 
برخاسـته، امـا اولیـن قصۀ بلند پولیسـی، اصلی فرانسـوی 
دارد. در سـال ۱۸۶۶ امیـل گابوریـو ماجـرای لـوروژ را 
نوشـت و بـا ایـن داسـتان و داسـتان های دیگـر گابوریـو 
رمـان پولیسـی رونـق گرفـت. تقریبـًا مقـارن بـا همیـن 
زمـان بـود کـه کتـاب ماه سـنگ نوشـتۀ ویلکـی کالینز در 
انگلسـتان منتشـر شـد و کالینـز بـا خلـق گروهبـان کاف 
و عالقـۀ مفرطـی کـه وی بـه گل سـرخ نشـان مـی داد، 
رشـته یی دراز از کارآگاهـان غریب انگلیسـی مآب را وارد 

دنیـای رمان هـای پولیسـی کـرد. 
   نخسـتین اقبـال عظیـم خلـق داسـتان های پولیسـی، بـه 

تاریـخ ۱۸9۱ برمی گـردد که سـری داسـتان های شـرلوک 
هلمـز در  مجلـۀ اسـتراند چاپ شـد و سـرآخر نویسـندۀ 
آن »کونـان دویـل« همـۀ آن را در کتابـی به نـام ماجراهای 

شـرلوک هلمـز یک جا نشـر داد. 
   جـز در داسـتان های شـرلوک هلمـز کـه جـرم اغلـب 
و  مهـم  عکس هـای  و  جواهـرات   دزدی  دزدی)بیشـتر 
پردردسـر( و یـا گیـج کـردن اسـب های مسـابقات اسـت 
و  گاهـی هـم اصـاًل خبـر از جرمـی نیسـت، عمـاًل در 
تمـام رمان هـای پولیسـی فقـط یـک نـوع جـرم به چشـم 
می خـوردـ  قتـل و جنایـت. احتمـاالً علت را بایـد در این 
حقیقـت جسـتجو کرد که داسـتان های پولیسـِی امـروزه با 
داسـتان های اخالقی یکی شـده و به آن پیوسـته اسـت. در 
ایـن نوع قصه ها سـخن از شـر مـی رود- اما سـرآخر خیر 
اسـت کـه باید پیـروز شـود و برای آن کـه دلهـرۀ خواننده 
بـه اوج خـود برسـد، چـه چیـز مهم تـر و دلهره انگیزتـر 
از زنده گـی انسـان، کـه بـه بـازی گرفتـه شـود. بـه همین 
خاطـر اسـت کـه جز قتـل هیچ موضـوع دیگـری کافی به 

نظـر نمی رسـد.  
   قتـل همیشـه پیچیـده و بغرنـج نیسـت، چـه بسـا قتلـی 
سـاده کـه کشـفی طوالنـی و پردردسـر بـه دنبـال دارد. 
بعضـی نویسـندگان کـه از موضوعـات تکـراری خسـته 
جدیـد  شـیوه های  خارق العـاده  اسـتعدادی  بـا  شـده اند، 
نوشـتۀ  خیـاط  نُـه  داسـتان  در  مثـاًل  می کننـد:  کشـف 
دوروتـی سـایرز جنایـت در واقـع توسـط زنـگ کلیسـا 

انجـام گرفتـه اسـت. 
   یکـی از قراردادهای رمان پولیسـی که بـه ویژه از طرف 
خواننـده بـه آن تکیـه می شـود، حـدی  اسـت کـه بـرای 
اختراعـات نویسـنده بایـد قایل شـد. مسـألۀ اساسـی قابل 
قبـول بـودن قصه اسـت. اگر سـمی بـه کار مـی رود، باید 
سـمی باشـد کـه علـم طـب از آن باخبـر اسـت؛ ضرباتی 
کـه بـر مقتـول وارد آمـده، بایـد واقعـًا وارد آمـده باشـد. 
اسـلحه های مبهـم و ناشـناخته و اختراعـات جدید علمی 
جـز آن کـه منطقـًا بتـوان امکان وجـود آن ها را قبـول کرد، 
نبایـد بـه کار گرفتـه شـود. وقایع سـاختگی بایـد ظاهری 

قابـل قبول داشـته باشـد. 
   تجربیـات پولیـس در زنده گـی واقعـی روزمـره نشـان 
داده کـه بـه نـدرت قتلـی رخ می دهـد کـه بیـش از یـک 
نفـر در ارتـکاب آن دخیل باشـد. کوشـش پولیـس اغلب 
بـه  احتمـاالً  کـه  قانونی سـت  یافتـن مدرکـی  دنبـال  بـه 
حـل جنایـت و یافتـن جانـی ختـم می گـردد. در جریـان 
پیگیـری قتـل، چـه بسـا روش هایی بـه کار رود کـه مورد 
عالقـۀ خـاص نویسـندۀ داسـتان های پولیسـی اسـت. امـا 
کار پولیـس اغلـب کـش دار و کنـد و خسـته کننده اسـت 
و خیلـی بـه نـدرت بـا قتلـی روبـه رو می شـود کـه علت 
واقعـی اش میـان ده دوازده علـت ممکـن دیگـر گم شـده 

 . شد با
   پس روشـن اسـت چرا نویسـندۀ داسـتان پولیسی برای 
خـود آزادی بی حـد قایـل اسـت. معشـوقۀ باج گیـری  به 
گمشـدۀ  وارث  زمـان،  همـان  در  و  می کنـد  خیانـت  او 
ثروتـی بی کـران می شـود؛ آدم خلوت گزیـن و بـی  آزاری 
تنهـا صاحـب منحصـر به فرد سـکۀ سـیاه یک پشـیزی در 
سراسـر انگلسـتان اسـت کـه میانـش قلـب شـده و رمـز 
کشـف دسـتۀ قاچاق چیـان مـواد مخـدر در آن سـت. تـا 
جایـی کـه بـه مسـألۀ مهم قابـل قبول بـودن خدشـه وارد 
نشـود و خواننـده چنین احسـاس نکند که از سـادگی اش 
سوءاسـتفاده شـده؛ هر شـگردی ممکن اسـت در داسـتان 
پولیسـی به کار گرفته شـود. بهترین داسـتان، داستانی ست 

کـه خواننـده اصـاًل متوجه جعلـی بودن آن نشـود. 
   در رمـان پولیسـی، البتـه تـا آن جـا کـه منطقـی جلـوه 
کنـد، قاتـل حـق دارد جنایـت اولـش را با جنایـت دیگر 
بپوشـاند و البتـه هیچ لزومی هـم ندارد کـه جنایت دومی 
بـه وسـیلۀ قاتـل اصلی انجـام گیرد. بـه نظر برخـی به کار 
گرفتـن این شـیوه، حکایـت از ضعف نویسـنده می کند و 
آن را نقـص فنـی کتـاب می داننـد در حالی کـه بـه عقیـدۀ 
برخـی دیگـر، ایـن کار به داسـتان تحرکی بیشـتر می دهد 

و از یکنواخـت شـدن آن جلوگیـری می کنـد. 
در امریـکا بیـش از انگلسـتان نیـاز به خشـونت به چشـم 
می خـورد. الزم سـت کـه قتـل سـرانجام کشـف شـود و 
کشـف قتـل برای خواننـده قابل قبول نمایـد و باورکردنی 
باشـد. این مسـأله که دادگاه هـم اثبات جـرم را قبول کند 
یـا نـه، اهمیتی نـدارد مگـر آن کـه دادگاه خود جـزوی از 
داسـتان باشـد. بـا در نظرگرفتـن ایـن مسـأله، قاتـل بایـد 
جنایتـش را بـه دقـت و هوشـیاری انجـام داده باشـد، اما 
جنایتـش هـم نبایـد کامـل و بی عیب باشـد. عیـب کار یا 
اشـتباه مجـرم بایـد بـا صداقـت تمـام در مقابـل خواننده 
قـرار گیـرد و ایـن عیـب بایـد واقعًا بـرای خواننـده قابل 
قبـول و باورکردنـی باشـد. اگـر حـرف آخـر خواننـده 
ایـن باشـد کـه »خـوب معلـوم بـود، اگـر مـن هـم بـودم 
می فهمیـدم«، آن گاه هـر دو )نویسـنده و خواننـده( راضی 
هسـتند. اگـر راه حـل را همـان اوایـل کتاب حـدس بزند، 
بقیـۀ کتـاب برایش کسـل کننده خواهد شـد و اگـر دریابد 
کـه گـول خـورده اسـت، طبعـًا حـق دارد که خشـمگین 

گردد. 
   پـس نویسـنده از میـان بسـیاری نـکات ایـن نـکات را 

بایـد درنظر داشـته باشـد:
   ۱ ـ نبایـد دو جملـۀ متناقـض در کتابـش بـه کار ببـرد، 
مگـر آن کـه ایـن تناقض گویـی خـود جـزوی از داسـتان 

. شد با
   ۲ـ نباید حقایق حیاتی را تا آخر کتاب مکتوم دارد.

   ۳ ـ نبایـد حرف هـای دروغ یـا گمراه کننـده بگوید مگر 

از زبـان شـخصیتی که قباًل معلوم شـده آدم دغلی اسـت. 
   ۴ ـ نبایـد در مسـایل علمـی و پزشـکی و حقوقـی و 
اشـتباهی کنـد، مگـر آن کـه چنیـن  نظیـر آن  زمینه هـای 

باشـد. ارادی  اشـتباهی 
   ۵ ـ باید به خواننده یک یا چند راه حل بدهد. 

   ۶ ـ بـه هـر حـال مجـاز اسـت هرقـدر راه حـل کـه 
می  خواهـد بـه کار گیـرد بـه شـرط آن که سـرآخر علت و 
عیـب آن هـا را بگویـد. پایان لـوس و خنک واقعـًا مذموم 

ست.  ا
   7ـ  روان شناسـی اش باید درسـت و شخصیت آفرینی اش 
کم وبیـش خوب باشـد، امـا در مورد قاتل اصلـی می تواند 
آزادی هایـی بـرای خود قایل شـود. یـک قاتل ایـده آل در 
اول داسـتان شـخصیتی سـمپاتیک و دوست داشتنی است، 
ولـی کم کـم ایـن حالـت را از دسـت می دهـد و کارآگاه 

بـه عکس.
   ۸ ـ خـوب نوشـتن و اندکـی طنـز و طیبـت الزم سـت. 

ماجراهـای عشـقی مجـاز اسـت، امـا اجباری نیسـت.
   9 ـ اواخر کتاب باید پیچ وتابی غیر منتظره بگیرد.

   ۱۰ـ  سـرآخر، مگـر بـه عللـی خـاص و موجه، داسـتان 
بایـد بـا توقیف یـا اعتـراف قاتل خاتمـه یابد. 

   داسـتان پولیسـی را می توان برحسـب وضع کشف کنندۀ 
ماجـرا توضیـح و تعبیـر کـرد. در واقـع ایـن یـک مسـألۀ 
و  اختـالف  بـه  بسـتگی  آن  وضـع  و  اسـت  بین المللـی 
پولیسـی  رمـان  به طورکلـی  دارد.  ملت هـا  بیـن  تفـاوت 
بـا آن کـه اصـل و منشـأ امریکایـی و فرانسـوی دارد در 
انگلسـتان بیـش از هـر نقطۀ دیگـر رونق گرفتـه و با اقبال 
روبه رو شـده اسـت. ایـن مسـأله البته تا حدی بسـتگی به 
روحیـۀ ایـن سـه ملـت دارد، ولـی بیشـتر به علـت وضع 
پولیـس ایـن کشـورها، سـازمان های پولیسـی و واکنـش 

مـردم در مقابـل پولیس اسـت. 
   در انگلسـتان پولیـس محلی اسـت، به دولت وابسـتگی 
نـدارد و مسـلح هـم نیسـت. بنابریـن از حمایـت کامـل 
اکثریـت مـردم برخـوردار اسـت. کارآگاه پولیـس به طـور 
کلـی شـخصیتی سـمپاتیک و محبـوب اسـت. به عـالوه 
دسـتگاه پولیـس از مزایایـی برخـوردار اسـت، تعـدادش 
زیادسـت، مجهز بـه تجهیزات علمی اسـت  و پرونده های 
کامـل و مرتبـی از متهمین در اختیـار دارد. به همین خاطر 
اسـت کـه بـه نظـر خواننـدۀ انگلیسـی کارآگاه حرفه یـی 
بیـش از کارآگاه آماتـور امـکان کشـف جنایـات را دارد. 

نظـر  مـردم  می کنـد:  فـرق  کامـاًل  وضـع  امریـکا  در     
خوشـی بـه پولیـس ندارنـد. رییـس پولیـس بایـد از خود 
کفایـت نشـان دهـد و اال اخـراج می شـود؛ قاضـی محـل 
بایـد بـه هرحـال مجرمـی پیـدا کنـد وگرنه حزبـش رأی 
بـه  بـرای رسـیدن  نمـی آورد. احتیاجـی مبـرم و شـدید 
نتیجـه و سـرعت عمـل هرچـه بیشـتر همـه جا به چشـم 
می خـورد. پـس کارآگاه آماتور الزم سـت: ایـن نیاز حتمی 
اسـت. کارآگاه آماتـور حتـا ترغیـب می شـود کـه کارآگاه 
رسـمی و دولتـی را درهـم بکوبـد؛ کارآگاه پولیس معموالً 
در رمـان امریکایـی ضعیـف و خشـن توصیـف می شـود. 
حتـا رمان نویـس اجـازه دارد او را بکشـد. ایـن کارآگاه 
آدم بافرهنـگ و کتاب خـوان و دانایـی نیسـت؛ زبانـی کـه 
بـه کار می گیرد، خشـن و عامیانه اسـت و انسـانی بی رحم 

ست.  ا
   رمـان پولیسـی جدیـد در فرانسـه آن قـدر تحـت تأثیـر 
ژرژ سـیمنون اسـت و آن قـدر بـه ایـن یـک نفـر محـدود 
می شـود کـه دادن طرحـی کلـی از آن، مشـکل می نمایـد. 
بـه هرحـال در فرانسـه هـم مردم نظر خوشـی بـه پولیس 
ندارنـد؛ بـه پولیـس اطمینـان نمی کننـد، به عـالوه در رمان 
فرانسـوی گرایش به روان کاوی، به فلسـفه و ازهمه باالتر 
بـه منطـق بیـش از پیش به چشـم می خـورد. به طـور کلی 
رمـان پولیسـی فرانسـه، نیـاز به تفکـر بیشـتری دارد و در 
ایـن زمینـه به ویـژه آثـار »موریس مگـره« قابل اعتناسـت. 
معمـوالً رمان پولیسـی را از روی تیپ کشـف کنندۀ ماجرا 
و روش هایـی کـه بـه کار می گیـرد، طبقه بنـدی می کننـد. 
آماتـور خلصـی که فقـط و فقط به یک نوع ماجرا دلبسـته 
باشـد و آن هم به علتی خاص، سـخت نادر اسـت. آماتور 
متفکـر کـه بهتریـن نمونـه اش را در پـدر روحانـی براون 
مخلـوق چسـترتون باز می یابیـم، شـخصیتی غیرمعمولـی 
اسـت. حتـا آماتـور نیمه حرفه یـی هـم کـه مشـغولیتش به 
دنبـال کشـف جنایت رفتن اسـت، چندان معمول نیسـت. 
آثـار لـرد پیتر ویسـمی و هرکول پـوآره از نظـر کلی رمان 
پولیسی نویسـی، بیشـتر از آثـار فی المثـل آگاتـا کریسـتی 
و دوروتـی سـایرز کـه بسـیار جـذاب امـا کم وبیـش غیـر 
محتمـل و نـادر انـد، مـورد قبـول انـد. در رمـان پولیسـی 
جدیـد گاهـی کـه گـره سـخت به هـم پیچیـده می نمایـد، 
داسـتان نویس یکـی از کارآگاهـان کتاب هـای قدیـم را از 
بوتـه فراموشـی و از حالـت بازنشسـتگی بیـرون می آورد، 

ولـی ایـن تدبیـر چنـدان متقاعد کننده نیسـت. 
کشـیده  پیـش  مشـکلی  پولیسـی،  رمـان  در     خالصـه 
بایـد  کتـاب  می گـردد.  پیشـنهاد  راه حلـی  و  می شـود 
منصفانه، دقیق، جالب و گیرا نوشـته شـده باشـد. موضوع 
اصلـی یـا طـرح و توطیۀ داسـتان بایـد فشـرده و خالی از 
هرگونـه انحـراف و پراکنده گـی، و تـازه و بکـر باشـد و 

لزومـًا پایانـی غیرمنتظـره داشـته باشـد. 
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ابوبکر صديق
برخی  از پایتخت نشینان با نگرانی از افزایش 
جرایم جنایی در کابل منسوبان امنیتی را متهم  
می کنند که در تأمین امنیت شهروندان کوتاهی 

می کنند.
آنان از افزایش جرایم جنایی و قتل ها  در شهر 
نگرانی  ابراز  خانه  خیر  ساحۀ  ویژه  به  کابل 
کرده  می گویند که گشت و گذار افراد مسلح 
غیر مسوول در این ساحه محسوس است و 

این مسأله نگرانی مردم را برانگیخته است.
این درحالی است که در جریان  
دو هفتۀ اخیر شش قتل در ساحۀ 
و  گرفته  صورت  کابل  خیرخانه 
در این منطقه به چهره دو بانوی 
جوان نیز اسید پاشیده شده است. 
حوزۀ  در  پولیس  مسووالن  اما، 
کابل  شهر  خیرخانه  یازدهم 
این  در  قتل  می گویند: سه قضیه 
ساحه صورت گرفته و قاتالن آن 

توسط پولیس بازداشت شده اند.
حوزه  آمر  برمک،  احمد  کبیر 
در  کابل  شهر  پولیس  یازدهم 

مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می گوید: در ساحه 
حوزه یازده هم پولیس شهر کابل تا هنوز سه 
حادثه قتل صورت گرفته است که قاتالن آن 
از طرف منسوبان پولیس این حوزه بازداشت 

شده اند. 
در  قتل  حادثه  یک  افزود:   برمک  آقای 
لفظی  مشاجرۀ  از  پس  حوزه  این  مربوطات 
میان دو تن صورت گرفت  و قاتل از طرف 
منسوبان حوزه یازدهم پولیس کابل بازداشت 
داده شده  تسلیم  مربوطه  نهادهای  به  و  شده 

است.
در همین حال، آقای برمک اضافه کرد که یک 

افسر ارتش ملی نیز  برادر زادۀ خود را در این 
ساحه به قتل رسانیده که بازداشت شده  است.

او همچنان گفت که در گوالیی پارک ساحۀ 
جوان۲۵   یک  ساله   ۲۲ جوان  یک  خیرخانه 
ساله را با تنفکچه دولتی به قتل رسانیده است 
و قاتل در کوتل خیرخانه بازداشت شده است.
به گفتۀ او، تمام قضایای قتل که در ساحه این 
سازماندهی  است،  افتاده  اتفاق  امنیتی  حوزه 
یازدهم  پولیس حوزه  منسوبان  و  نبوده  شده 
قاتالن را بازداشت کرده و به نهادهای مربوطه 

تسلیم کرده اند. 
قتل  قضایای  بیشتر  افزود:  برمک  آقای 
از  ناشی  می افتد،  اتفاق  ساحه  این  در  که 

خصومت های خانواده گی است.
باشنده گان  از  برخی  که  است  درحالی  این 
غیر  مسلح  افراد  افزایش  از  کابل  خیرخانه 
کرده  نگرانی  ابراز  ساحه  این  در  مسوول 
باری در ساحه  بدامنی و بی بند و  می گویند: 
خیرخانه افزایش یافته است و از طرف شب 

هیچ فردی گشت و گذار کرده نمی تواند.
به  متهم  را  کابل  امنیه  فرماندهی  آنان 
غفلت وظیفه یی کرده می گویند که اسلحه های 

بدون مجوز قانونی در این ساحه نزد هر فردی 
به خصوص  امنیتی  منسوبان  و  می شود  پیدا 

حوزه های پولیس ساحه توجهی نمی کنند.
فیسبوک  کابران  از  برخی  محال،   همین  در 
نیز از بدامنی ها اخیر در ساحه خیرخانه ابراز 
مسووالن  توجه جدی  کرده خواهان  نگرانی 

امنیتی در مورد شدند. 
خود  رخنمای  در  خبرنگار  پارسا  مصدق 
از  مملو  روزها  این  خیرخانه  است،  نگاشته 
ترور و وحشت است. در  خبرهای پی در پی 
همین هفته نزدیک به ده تن در 
گلوله  به  مختلف  رویداد  چند 
تیزاب پاشی  مورد  یا  بسته شده   

قرار گرفته اند.
که  است  نگاشته  پارسا  آقای 
کشور،  شمال  ناامنی های  ظاهراً 
در  که  پایتخت  شمالی  گوشۀ 
دستخوش  کمتر  اخیر  سال های 
ناامنی بوده است را نیز به چالش 
اواخر  این  در  است.  کشیده 
در  مسلح  افراد  گذار  و  گشت 
محسوس  شهر  قسمت  این 
است، مسوول و نا مسوول بودن شان را شما 

تعیین کنیـد.
هم چنان،  سالم وحدت فعال جامعۀ مدنی در 
قتل  هم  باز  که  است  نگاشته  خود  رخنمای 
دیگر در خیرخانه، اینبار یک دکاندار در حصۀ 
دوم خیرخانه توسط شخص ناشناِس مهاجم 

به ضرب گلوله کشته شده است.
خیر  سوم  حصۀ  در  قبل  روز  که  گفته  او 
خانه به روی دو دختر اسید پاشیدند و چند 
روز قبل سه برادر را در این ساحه به شکل 

وحشیانه به قتل رساندند.

ــی ریاســت  ــان تقنین ــرای بحــث روی فرم ــنبه، ب ــی روز سه ش ــس شــورای مل ــط دو مجل ــۀ مختل کمیت
جمهــوری در مــورد اصالحــات انتخاباتــی و رفــع اختالف هــا در ایــن زمینــه جلســه برگــزار کردنــد؛ 

امــا بــه توافــق نرســیدند.
ــال آن برگــزار شــد کــه سرنوشــت فرمــان تقنینــی ریاســت جمهــوری در مــورد  ــه دنب ایــن جلســه ب
اصالحــات انتخاباتــی پــس از ردشــدن از ســوی مجلــس نماینــدگان و تاییــد از ســوی مجلــس ســنا، بــه 

کمیتــه مختلــط هــر دو مجلــس واگــذار شــد.
ــۀ یــک مجلــس از طــرف  ــون اساســی در ایــن مــورد آمــده اســت: »هــرگاه مصوب در مــاده صــدم قان
ــه تعــداد مســاوی ازاعضــای هــر دو  مجلــس دیگــر رد شــود، بــرای حــل اختــالف هیــأت مختلــط ب
مجلــس تشــکیل می گــردد. فیصلــۀ هیــأت بعــد از توشــیح رییــس جمهــور، نافــذ شــمرده می شــود.«
در جلســه دیــروزی، ۱۰ نماینــده از هــر مجلــس شــورای ملــی حضــور داشــتند کــه پــس از حــدود 
ــف و  ــون تشــکیل، وظای ــورد قان ــس جمهــوری در م ــی ریی ــان تقنین ــورد فرم دو ســاعت بحــث در م
ــان یافــت. ــدون نتیجــه پای ــق نرســیدند و جلســه ب ــه تواف ــی، ب صالحیت هــای کمیســیون های انتخابات

ــه  ــد کــه بحــث کمیت ــه بودن ــز گفت ــن جلســه نی ــدگان پیــش از برگــزاری ای شــماری از مجلــس نماین
ــت. ــد داش ــی نخواه ــی در پ ــی نتیجه ی ــی انتخابات ــان تقنین ــورد فرم ــط در م مختل

بــا بی نتیجــه پایان یافتــن جلســه کمیتــه مختلــط، فرمــان تقنینــی دوبــاره بــه مجلــس نماینــدگان مــی رود 
و نماینــدگان، بــا دو ثلــث آرا می تواننــد در مــورد آن تصمیــم بگیرنــد.

در مــاده صــدم قانــون اساســی آمــده اســت: »در صورتی کــه هیــأت مختلــط نتوانــد اختــالف نظــر را 
رفــع کنــد، مصوبــه رد شــده بــه حســاب مــی رود و دریــن حالــت ولســی جرگــه می توانــد درجلســۀ 
بعــدی آن  را بــا دو ثلــث آرای کل اعضــا تصویــب کنــد. ایــن تصویــب بــدون ارایــه بــه مجلــس ســنا 

بعــد از توشــیح رییــس جمهــور نافــذ شــمرده می شــود.«
ــه پایــان  ــا یــک روز دیگــر، ســال ششــم دوره شــانزدهم شــورای ملــی ب ایــن در حالــی اســت کــه ت

ــت. ــد رف ــتانی خواهن ــی تابس ــه رخصت ــرای ۴۵ روز ب ــان، ب ــدگان پارلم ــد و نماین می رس
ــاراض  ــه شــدت ن ــر اصالحــات ب ــه خاطــر ســدواقع شــدن در براب ــده گان ب آگاهــان از مجلــس نماین

هســتند. 
ــۀ مشــترک  ــدن کمیت ــا بی نتیجــه مان ــد کــه ب ــا تأســف از اقــدام شــورای ملــی می گوی امــا حکومــت ب

شــورای ملــی کار اصالحــات انتخاباتــی متوقــف نخواهــد شــد.
شاه حســین مرتضــوی از ســخنگویان ریاســت جمهــوری گفــت کــه حکومــت از شــورای ملــی انتظــار 
ــن  ــه ای ــاال ک ــا ح ــد؛ ام ــد کن ــورد اصالحــات را تأیی ــور در م ــی رییس جمه ــان تقنین ــه فرم داشــت ک
فرمــان از طــرف شــورای ملــی رد شــده اســت، مایــۀ تأســف بــرای حکومــت وحــدت ملــی اســت.

ــا ردشــدن فرمــان از  ــه روزنامــۀ مانــدگار گفــت کــه پروســۀ انتخابــات و اصالحــات انتخاباتــی ب او ب
ــرای آوردن  ــه گفتــۀ مرتضــوی، حکومــت وحــدت ملــی ب ــد. ب طــرف شــورای ملــی متوقــف نمی مان

ــد. ــرچ می ه ــه خ ــش را ب ــای خوی ــام تالش ه ــات تم ــه انتخاب ــات در پروس اصالح
معــاون ســخنگوی رییــس جمهــوری گفــت:  بــرای برگــزاری انتخابــات پارلمانــی حکومــت ده میلیــون 
دالــر هزینــه اختصــاص داده اســت و بــرای جلــب ۲۰ میلیــون دالــر دیگــر در بخــش تخنیکــی انتخابــات 

بــا نماینــده ســازمان ملــل و ســایر دیپلومات هــا صحبــت شــده اســت.
ــت  ــت آن تح ــۀ امنی ــه و کمیت ــر مالی ــر وزی ــت نظ ــات تح ــزاری انتخاب ــی برگ ــه مال ــزود: کمیت او اف
ــورد  ــه در م ــی ک ــت برنامه های ــن وق ــه زودتری ــت افغانســتان ب ــد و دول ــه کار می کنن ــر داخل نظــر وزی

ــرد. ــد ک ــالم خواه ــات دارد اع انتخاب
ــه دور  ــی ب ــد کــه کار اصالحــات انتخابات ــی می گوی ــر، مشــاور رســانه یی رییــس اجرای حشــمت رادف

باطــل خــورده اســت .
ــش انجــام می شــد، حــاال انجــام  ــا پی ــد ماه ه ــه بای ــا کاری ک ــان آن رســیده ت ــون زم ــه اکن او گفــت ک
شــود و رییس جمهــور کشــور، بــدون توجــه بــه وسوســه ها و توطیه هــای شــبکه تزویــر و تقلــب کــه 
ــری اصالحــات  ــه وقت کشــی و گروگان گی ــد، ب ــده ان ــراف ایشــان خزی ــن شــبکه در اط بخشــی از ای
انتخاباتــی از ســوی آنــان پایــان دهــد و بالفاصلــه پــس از رفتــن مجلــس بــه رخصتــی تابســتانی ایــن 
ــا  ــا رونم ــور م ــی در کش ــۀ دموکراس ــرفت پروس ــه در پیش ــتی ک ــه بن بس ــازد و ب ــذ بس ــان را ناف فرم

گردیــده، پایــان دهنــد.

روح اهلل بهزاد
شـماری از نماینـده گان مجلـس می گوینـد، 
در  کارشـان  روزهـای  در  نماینده گانی کـه 
نـوع  هیـچ  نمی داشـتند  حضـور  مجلـس 

نکرده انـد. خـود  موکلیـن  از  نماینده گـی 
آنـان هم چنـان بـر ایـن بـاور اند کـه تأثیرات 
بـد نظـام در ُکل، بـاالی پارلمـان نیـز تأثیـر 
کشـور  پارلمـان  آن هـم،  بـا  اسـت،  داشـته 
کـه  درحالـی  خـود  سـال جاری  دورۀ  طـی 
عین حـال  در  اسـت،  داشـته  کاسـتی هایی 
موفقیت هایـی نیـز داشـته کـه قابـل محاسـبه 

اسـت.
پارلمـان کشـور از فـردا پنجشـنبه درحالی به 
رخصتی هـای تابسـتانی مـی رود که بـه گفتۀ 
آگاهـان بسـیاری از کارهـای ایـن خانـه تـا 

به حـال نا تمـام باقی مانده اسـت.
عرفـان اهلل عرفـان عضـو هیـأت 
در  نماینـده گان  مجلـس  اداری 
مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
روز  کشـور  پارلمـان  می گویـد: 
رخصتی هـای  بـه  پنج شـنبه، 
به حـال  تـا  و  مـی رود  تابسـتانی 
توانسـته  نماینـده گان  مجلـس 
اسـت در سـه بخـش کـه شـامل 
و  قانون گـذاری  کاری،  بخـش 
می شـود،  مـردم  از  نماینده گـی 

اسـت. داشـته  موفقیـت 
بخـش  در  می افزایـد:  عرفـان  آقـای 
قانون گـذاری اگر شـش مـورد اسـناد تقنینی 
کـه بـرای بررسـی امـروز )چهار شـنبه( باقی 
توانسـته ایم  مـا  شـود،  تمـام  اسـت،  مانـده 
بیشـتر از پنجاه سـند تقنین را مـورد تصویب 
قـرار بدهیم که نسـبت به سـال های گذشـته، 

یـک دسـت آورد بـزرگ اسـت.
مسـایل  بخـش  در  عرفـان:  آقـای  به گفتـۀ 
وزارتـی مـا یـازده مسـوول حکومتـی را بـه 
تـاالر عمومـی اسـتجواب و دو مسـوول را 
اسـتیضاح کردیـم، در کنار آن، کمیسـون های 
پانـزده گانـۀ ما در مـوارد مختلف مسـوولین 
حکومتـی را دعـوت و مـورد بازپـرس قـرار 

داده اند.

از  نماینده گـی  بخـش  در  کـرد:  تصریـح  او 
عرایـض  هـزاران  و  روزه  همـه  نیـز  مـردم 
شـده  رسـیده گی  آن  بـه  و  دیـده  مختلـف 

اسـت.
آقـای عرفـان خاطرنشـان می کنـد: وضعیـت 
پارلمـان  بـر  کشـور  نظـام  ُکل  بـر  حاکـم 
نیـز تأثیـر گذاشـته اسـت؛ در کنـار این کـه 
توانسـتیم  مـا  داشـت،  وجـود  مشـکالتی 
کارهـای را در ارتبـاط بـه وضـع قوانیـن و 

بدهیـم. انجـام  تقنینـی  اسـناد 
و  حکومـت  کارکـرد  از  »مـا  می گویـد:  او 
مـردم  توقـع  کـه  چنانـی  ُکل  در  پارلمـان 
تـالش  و  نیسـتیم،  راضـی  بـود،  افغانسـتان 
قانـون  کـه  بـا صالحیت هایـی  تـا  می کنیـم 
بـرای مـا داده اسـت، کارهـای کـه بـه نفـع 

مـردم افغانسـتان اسـت را مـورد تأییـد قـرار 
دهیـم.«

تعطیـالت حـدود  از  بعـد  بیـان داشـت:  او 
بیسـت سـند تقنینی که روی دسـت داریم را 
بـه تصویـب خواهیم رسـاند و چیزی که بعد 
از تعطیـالت مهـم اسـت، مسـایل بودجه یـی 
اسـت کـه مـورد بـاز پـرس مـا قـرار خواهد 

گرفت.
در سـویی دیگـر، محمـد عبـده عضـو دیگر 
مجلـس نماینده گان می گویـد، تقریبا اکثریت 
بـه  تبدیل شـدن  ضـرورِت  کـه  را  مـواردی 
قانون را داشـت، از سـوی پارلمـان تبدیل به 

گردید. قانـون 
امسـال  دسـت آوردهای  کـه  عبـده  آقـای 

پارلمـان افغانسـتان را قابـل تمجیـد می داند، 
در ادامـه اضافـه کـرد: در بخـش نظـارت از 
حکومت نیـز پارلمان افغانسـتان هم موفقیت 
و هـم کاسـتی هایی داشـت و توانسـت بـه 
سرپرسـتی هایی کـه وجـود داشـت خاتمـه 
و  قابـل سـتایش  مـن  بـاور  بـه  کـه  بدهـد 

تمجیـد اسـت.
او خاطرنشـان کـرد: نماینـده گان غیرحاضـر 
و  کننـد  نماینده گـی  مـردم  از  نتواسـتند 
کسـانی هـم تحـت نـام نماینده گـی از مـردم 
بـه بحث هـای دیگـر پرداختنـد کـه در ُکل 
می تـوان گفت در اجـالس ایـن دور پارلمان 

موفقیت هـای خـوب هـم در دسـت آمـد.
آقـای عبـده بـر ایـن بـاور اسـت کـه غیابت 
سـلیقه یی  برخورد هـای  و  وکال  از  شـماری 
و جناحـی از دالیلـی اسـت کـه 
پارلمان افغانسـتان در سال جاری 

بـا کاسـتی های روبـه رو شـد.
اساسـی  قانـون  براسـاس 
دورۀ  بـود  قـرار  افغانسـتان، 
کنونـی مجلس نماینـده گان، روز 
سـال   )۱۳9۴ )سـرطان/تیر  اول 
امـا  برسـد،  پایـان  بـه  گذشـته 
انتخابـات دورۀ آینـده مجلس تا 
بـه حـال برگـزار نشـده اسـت.
زمـان  کشـور  اساسـی  قانـون 
برگـزاری انتخابـات را ۳۰ تا ۶۰ 
روز پیـش از اول سـرطان پیش بینـی کـرده 

. د بو
جـوزای   ۲9 در  جمهـوری  ریاسـت  امـا 
سـال گذشـته تصمیـم بـه ادامـۀ کار مجلـس 
نماینـده گان گرفـت در حالـی کـه براسـاس 
مـادۀ ۸۳ قانـون اساسـی، کار مجلـس از اول 
سـرطان/تیر بـه پایـان می رسـید و بـه گفتـۀ 
از  شـماری  و  مجلـس  اعضـای  از  عده یـی 
امـا  نـدارد.  آن جـواز  تمدیـد  حقوقدان هـا، 
به خاطـر مناقشـات سیاسـی و تردیـد دربـارۀ 
برگـزاری انتخابـاِت شـفاف و عادالنـه، زمان 
زمانـی  تـا  پارلمانـی  انتخابـات  برگـزاری 

نامشـخص بـه تعویـق افتـاد.
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و  »جامو  ناامنی های  اصلی  مسوول  که  شد  مدعی  هند  داخلۀ  وزیر 
ادامه  نیز  تاکنون  از سه هزار زخمی  بیش  و  با ۴۵ کشته  که  کشمیر« 

دارد، پاکستان است.
راج نات سینگ، وزیر داخلۀ هند، پاکستان را مسوول اصلی ناامنی های 
کشمیر دانست و گفت: نقش پاکستان در جامو و کشمیر غیرمسووالنه 

است.
بداند و  نباید خود را محافظ مسلمانان در کشمیر  پاکستان  افزود:  او 
این ادعای این کشور به طور کامل بی اساس است، زیرا کشمیری ها از 

خودمان هستند و توسط پاکستان گمراه می شوند.
امنیتی هند در مدت دو هفتۀ گذشته  نیروهای  این درحالی است که 
دستکم ۴۵ کشمیری را به قتل رسانده اند و بیش از سه هزار نفر دیگر 

نیز در درگیری های مختلف در این منطقه زخمی شده اند.
وزیر داخلۀ هند پس از این همه تلفات جانی مدعی شد که دهلی نو 
به نیروهای امنیتی خود دستور داده است که در مناطق مختلف کشمیر 
مردمی  تظاهرات  از  جلوگیری  برای  و  کنند  تحمل  پیش  از  بیش 

سالح های غیر کشنده استفاده کنند.
درگیری های کشمیر بین نیروهای امنیتی هند و مردم این کشور پس از 
کشته شدن »برهان وانی« یکی از فرماندهان »حزب المجاهدین« گروه 
تجزیه طلب این منطقه از دو هفته قبل آغاز شدند مه تاکنون ادامه دارد.

رییس جمهور ترکیه دیروز در سخنانی با اشاره به برگزاری نشست شورای 
امنیت ملی ترکیه که امروز چهارشنبه خواهد بود، اظهار داشت: بعد از نشست 

شورای امنیت ملی و نشست وزرا یک تصمیم مهم را اعالم خواهیم کرد.
او افزود: یک روند آغاز خواهد شد و ما به سرعت تصمیم خواهیم گرفت، 

زیرا باید هر چه زودتر به نتیجه برسیم.
خبرگزاری آناتولی در این خصوص نوشته است، اردوغان در نشست خود 
به سر می برد و خوش بختانه  مهم  آماده گی  در یک  ما  که دولت  کرد  تأکید 

نشست شورای امنیت ملی ترکیه روز چهارشنبه برگزار خواهد شد.
حدود ۲9۰ نفر در جریان کودتای نظامی روز جمعه در ترکیه کشته و ۱۴۰۰ 
گولن  اهلل  فتح  که  است  کرده  اعالم  ترکیه  دولت  شده اند.  زخمی  دیگر  نفر 
مخالف اصلی انکارا که در امریکا به سر می برد، عامل اصلی این کودتا بوده 
اتهامات را رد کرده و اردوغان را طراح اصلی کودتا  است، ولی گولن این 
ارزیابی نموده است، تا از این طریق بتواند مخالفان را سرکوب و پاکسازی 

کند.
یکی از وزرای ترکیه نیز اعالم کرده است که بیش از ۱۵۰۰ نفر از کارکنان 

وزارت خانۀ او به جرم ارتباط با گروه فتح اهلل گولن از کار تعلیق شده اند.
عصر روز یکشنبه ارتش ترکیه در بیانیه یی تأکید کرد کودتا پایان یافته و هم 
به  ترکیه  دادگستری  وزیر  می گیرد.  دستور  کشور  این  دولت  از  فقط  اکنون 
تازه گی اعالم کرد که در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر در این کشور 7 هزار 

نفر را بازداشت کرده است.

سناتور ایالت ویرجینیای امریکا گفت: اگر دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه 
بتواند در انتخابات نوامبر به کاخ سفید برسد، خواهد توانست تنش در روابط 

مسکو و واشنگتن را کاهش دهد.
ریچارد بلک، سناتور ایالت ویرجینیا در سخنانی تأکید کرد: اگر دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر به پیروزی دست یابد، می تواند تنش در 

روابط با روسیه را کاهش دهد.
با  همکاری  شاهد  رییس جمهور شود،  ترامپ  اگر  کرد:  تصریح  ادامه  در  او 
روسیه خواهیم بود و زمانی که این اتفاق بیفتد، تصور می کنم که در جنگ 
با  تنش  ترامپ  که  باورم  این  بر  من  شد.  پیروز خواهیم  نیز  تروریسم  علیه 

روسیه را کاهش خواهد داد.
پوتین  والدیمیر  شوم،  امریکا  رییس جمهور  اگر  گفت:  ترامپ  جون  ماه  در 

رییس جمهور روسیه را به واشنگتن دعوت خواهم کرد.
او هم چنین بر این مسأله تأکید کرده است که همکاری بین روسیه و امریکا 

می تواند در نهایت منجر به نابودی گروه تروریستی داعش شود.
این سناتور امریکایی افزود: ترامپ به روشنی اعالم کرده است که هیچ دلیلی 
برای این همه تنش و درگیری با روسیه وجود ندارد و من با او موافق هستم.
او گفت: من فکر می کنم ترامپ به دنبال صلح و برقراری آرامش خواهد بود 
و در مقابل هیالری کلینتون نامزد دموکرات ها رویکرد نئومحافظه کارانه را 
دنبال خواهد کرد و برای آغاز جنگ در هر نقطه یی از جهان آماده خواهد بود.

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان می گوید: هنـوز رویـای این را 
در سـر دارم تـا بتوانیـم بـه همـراه تیـم ملی مـان در بازی هـای جـام 

ملت هـای ۲۰۱9 حضـور داشـته باشـیم.
پیتـر شـگرت، سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال افغاسـتان پـس از سـفر 
بیـن  آلمـان و زیـر نظرگرفتـن ۲ تورنمنـت فوتبالـی  امریـکا و  بـه 
افغانسـتانی های مقیـم ایـن ۲ کشـور، در گفت وگـوی اختصاصـی بـا 
خبرگـزاری فـارس، در خصـوص پیامدهـای این ۲سـفر و برنامه های 

آینـدۀ تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان صحبـت کـرد.
شـگرت در خصـوص سـفر خـود بـه امریـکا و جشـنوارۀ ورزشـی 
افغانسـتانی های کلـن، گفـت: یکشـنبه روز بسـیار طوالنـی بـود. از 
صبح زود تا سـاعت ۱۰ شـب در جشـنوارۀ ورزشـی افغانسـتانی های 

مقیـم اروپـا حضور داشـتم.
او افزود: بازیکنان افغانسـتانی زیادی از سراسـر اروپا و از کشـورهای 
مهمـی مثـل نـروژ، دانمـارک، هالنـد و آلمـان در این تورنمنـت بازی 

کردند.
شـگرت گفـت: هم چنیـن افغانسـتانی های زیادی در فضـای صلح آمیز 

و پُـر از محبـت در این جشـنواره یک روزه حضور داشـتند.
فضای دوستی بین افغانستانی ها بسیار عالی بود

سـرمربی تیـم ملی فوتبال افغانسـتان اظهار داشـت: خیلـی خوش حال 
بـودم کـودکان افغانسـتانی بیـن ۵ تـا 9 سـال را آن جـا می دیـدم که یا 
بـه تنهایـی حضـور یافتـه بودند و یـا هم با خانوادۀ شـان به جشـنواره 

آمـده بودنـد و بـرای خودشـان فوتبال بـازی می کردند.
او ادامـه داد: مـن این صحنـه را در تورنمنت هفتۀ قبـل در ویرجینیای 
امریـکا نیـز دیـدم و ایـن فضـای دوسـتی بیـن افغانسـتانی ها بسـیار 

بود. عالـی 
ایـن  در  نکتـۀ حضـور  بهتریـن  و  مهم تریـن  یقینـَا  شـگرت گفـت: 
تورنمنـت، حضـور بازیکنـان جـوان افغانسـتانی بود. به نظـر من یک 

تعامـل بسـیار عالـی بیـن مـردم افغانسـتان وجـود دارد.
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان افـزود: نکتـۀ جالـب حضور و 
تـالش افـرادی بـود که بدون هیچ دسـت مزد یـا مزایایی بـرای برپایی 

و مدیریـت ایـن تورنمنـت فعالیـت می کردند.
شـگرت اظهار داشـت: من می دانـم بـرای راه اندازی چنیـن تورنمنتی 
چنـد مـاه و چنـد هفتـه و چنـد روز بایـد کار صـورت بگیـرد و ایـن 
بـرای مـن تالش و کوشـش افغانسـتانی ها نـه تنها درعرصـه فوتبال و 

ورزش، بلکـه در تمـام عرصه هـا را نشـان می دهـد.
آقـای شـگرت گفـت: »کنشـکا طاهـر«، »انـوش دسـتگیر« و »مسـیح 
سـیغانی«، ملی پوشـان افغانسـتانی آن جـا حضـور داشـتند کـه طاهر و 
انـوش نیـز بـازی کردنـد و مسـیح فقط برای دیـدن هم وطنانـش آمده 

بـود، و البتـه من!
به فکر برگزاری یک اردوی تمرینی هستیم

سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان در خصـوص بـازی بـا لبنان و 
برنامـۀ آینـدۀ تیـم ملـی خاطرنشـان سـاخت: بـه فکـر برگـزاری یک 
اردوی تمرینـی قبـل از بـازی بـا لبنـان هسـتم، چـرا کـه در چنـد ماه 
اخیـر یقینـَا بازیکنـان و اسـتعدادهای جوانی ظهور کردند کـه من باید 

توانایی هـای آنـان را از نزدیـک به طـور فنـی ببینـم.
او بیـان داشـت: امیـدوارم با انجـام بازی دوسـتانه مقابل لبنـان و آغاز 
کمـپ تمرینی مـان قبـل از بازی بـا مالـزی، بتوانیم با قدرت بیشـتری 

در مرحلـه نهایـی مقدماتـی جام ملتهای آسـیا ظاهر شـویم.
آقـای شـگرت تصریـح کـرد: من هنوز رویـای این را در سـر داردم تا 
بتوانیـم بـه همـراه تیـم ملی مـان در بازی هـای جـام ملت هـای ۲۰۱9 

حضور  داشـته باشـیم.
سـرمربی تیـم ملـی فوتبـال افغانسـتان گفـت: مـن بـه توانایی هـای 
بازیکنـان افغانسـتانی بـاور دارم و همیـن تنهـا دلیـل بـرای تـالش و 

می باشـد. کنونـی  زحمت هـای 
 

وزیر داخلة هند:

پاکستان مسوول اصلی ناامنی های 
»جامو و کشمیر« است

اردوغان:
چهارشنبه تصمیم مهمی اعالم 

خواهــد شد

سناتور امریکایی:
تـرامپ تـنش با روسیـه را 

کاهـش می دهد

شگرت:
رویای حضور افغانستان 

در جام ملت های آسیا را دارم

زكربا اصولی

قانون اساسی افغانستان جعلی است!
ما حق داریم مستدل بگویم، مردم افغانستان حق دارند 

بدانند؛ جعل کاران قانون اساسی حق دارند نقد کنند.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان مبنای قانونی 

ندارد :
از آن جایی که مبنای قانونی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون 
اساسی افغانستان را مادۀ ۱۵7 تشکیل می دهد، اگر به نسخۀ اصلی قانون 
اساسی افغانستان مصوبۀ لویه جرگۀ ۱۴ جدی مراجع بفرماید، تا نسخه 
متن صورت گرفته  به  نسبت  ایراد  و  دارد  ماهوی  تفاوت  توشیح شده 

است به گونه یی که:
نسخه اصلی قانون اساسی افغانستان مادۀ ۱۵7 چنین صراحت دارد :

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون 
تعیین  از طرف رییس جمهور  این کمیسیون  اعضای  تشکیل می گردد. 

می گردند.
نسخۀ جعلی توشیح شده ۶ دلو ۱۳۸۲ مادۀ ۱۵7 چنین صراحت دارد:

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون 
تعیین  از طرف رییس جمهور  این کمیسیون  اعضای  تشکیل می گردد. 

می گردد به تأیید مجلس نماینده گان.
تذکر: رییس کمیتۀ پنجم لویه جرگۀ قانون اساسی افغانستان، می نگارد 
قانون  لویۀ جرگۀ دیوان  مباحثات در  اول در مسوده و در جریان  که 
اساسی بیش بینی شده بود، اما این دیوان را بیهوش کردند. تا در حریم 

قانون اساسی افغانستان شامل نشود.
کمیتۀ  رییس  نظر  و  جعلی  اساسی  قانون  اصلی،  اساسی  قانون  منبع: 

پنجم.

جاويد كوهستانی

اطالعات از ارگ و سپیدار می رساند که:
میان رییس جمهور غنی،  پنجشنبه در ارگ  نشست روز 
امریکا،  سفیر  حضور  با  اجرایی  رییس  عبداهلل  داکتر 
قوماندان عمومی نیروهای خارجی نمایندۀ سازمان ملل و سفیر اتحادیۀ 
اروپا برگزار گردید، در جلسه بعد از بحث روی اوضاع و نتایج نشست 

وارسا و آماده گی برای بروکسل مسایل مهم ذیل تذکر یافته است:
۱-از تصامیم مشترک ارگ و سپیدار حمایت می کنیم.

۲-حکومت وحدت ملی برای پنج سال است.
کارشکنی  دیگر  است،  حتمی  اصالحات  و  تطبیق  سیاسی  ۳-توافق 

نکنید.
۴-انتخابات در آغاز سال جدید و لویه جرگه در تابستان بر گزار شود
۵-ریاست اجرایی به پُست صدارت و تعدیل قانون اساسی اجرا شود.

۶-به اپوزیسیون توصیه می کنیم که به حکومت چالش ایجاد نکنند.
7-توزیع شناسنامه آغاز و به کارت های انتخابات اعتبار داده شود.

۸-کمیتۀ گزینش تجدید، به اعضای جامعه مدنی نقش بشتر داده شود.
فرمان  رییس جمهور  انتخاباتی،  اصالحات  و  قانون  رد  9-در صورت 

دهد.
۱۰-با طالبان، داعش و شبکۀ حقانی یک سان برخورد خواهد شد.

به عنوان  و  عملیاتی  تعهدات  این  از  بخشی  بروکسل  نشست  ۱۱-الی 
دست آورد به کنفرانس گزارش داده شود .

بهار مهر

خشونت دیرینه
جوامع  عمدۀ  شاخص های  از  زنان  برابر  در  خشونت 
حکومت ها  است؛  محافظه کار  بعضًا  و  سنتی-پدرساالر 
قوانین  اجرای  و  تصویب  با طرح،  تا  دارند  وظیفه  در چنین کشورها 
حمایت از حقوق زنان، مانع افزایش خشونت علیه زنان شوند. ایجاد 
نهادهای  از  و حمایت  کار  زمینۀ  فراهم کردن  و  تحصیلی  فرصت های 
حقوق زنان باید در محور کار دولت مردان جوامع سنتی با گرایشات 

شدید افراطی قرار داشته باشد.
از طرفی، جهت تقویت دست آوردهای زنان در عرصه های مختلف و 
حمایت از تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت، نظارت و کنترل بر مراکز 
خیریۀ  نهادهای  و  سازمان ها  و  تعصب افروز  منبرهای  گستر،  جهالت 

تحت الحمایت بیرونی و شبکه های بنیادگرا، یک امر حتمی است.
هرچند مهار فرهنگ خشونت و تندوری علیه زنان بدون کمک مبلغان 
آگاه و دین داران با مسوولیت دشوار است، حکومت باید تالش ورزد 
تا با استفاد از نفوذ و تأثیرگذاری مال امامان، روحیۀ حاکِم زن ستیزی 
سنتی را با تشویق تسامح و تساهل میان افراد جامعه به ویژه با تمرکز 

بر تغییر برخورد مردان و پسران جوان، از میان بردارد.
و  تأثیرات  هرعلتی،  به  و  هرشکلی  در  زنان  علیه  خشونت ها  ادامۀ 
عواقب ناگوار ذهنی، فزیکی و اجتماعی بر زنان و دختران داشته که در 
کوتاه مدت خانواده ها و در درازمدت همۀ جامعه را آسیب پذیر می سازد 
و نه تنها از قابلیت های یک جامعۀ فعال، پویا و خود کفا می کاهد که 

مانع اصلی انکشاف و توسعۀ یک کشور به حساب می آید.
از  اغماض  زنان،  برابر  در  خشونت  نوع  هر  علیه  مبارزه  در  ناتوانی 
بدترشدن امنیت فزیکی و روحی زنان، عدم قاطعیت در برابر عاملین 
و  حکومت  توانایی  و  تعهد  محاکماتی،  مراحل  در  فساد  خشونت ها، 

حکومت داران را کمرنگ خواهد ساخت.

فیـسبـوک نـــامــه
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ناجیه نوری    
پولیـس محلـی  بـا سـهل انگاری پوسـته های خود 
در آق تیپـه را رهـا کـرده بـود و طالبـان هـم از این 
تصـرف  را  منطقـه  ایـن  و  کـرده  اسـتفاده  خـالء 

کردند.
فرمانـده زون ۸۰۸ سـپین زر، بـا بیـان ایـن مطلـب 
و تاییـد تصـرف  آق تیپـه توسـط طالبـان می گوید: 
طالبـان منطقـه آق تیپـه را تصـرف کـرده بودنـد؛ 
امـا اکنـون دشـمن از ایـن سـاحه بـه طـور کامـل 

کـرده. عقب نیشـینی 
امـا نماینـده گان مردم کنـدز در مجلـس می گویند: 
آق تیپـه و اطـراف فرماندهی این منطقـه در کنترول 
دولـت قـرار دارد؛ امـا قریـه و سـاحات سـبز ایـن 
منطقـه در حـال حاضـر در تصـرف طالبـان قـرار 

دارد.
بـه گفتـه آنـان: دولـت در حـال اکاماالت اسـت و 
طالبـان در حـال آماده گی برای حملـه، یعنی هردو 
طـرف بـرای حمله آماده هسـتند و بـه زودی مردم 

ایـن منطقه شـاهد جنگ شـدید خواهنـد بود.
بـه باور ایـن نماینـده گان: نبود جدیـت و قاطعیت 
بـرای جنـگ در برابر طالبان در کندز، سـبب شـده 
تـا طالبان به راحتـی و هر زمانیکـه بخواند مناطقی 

را در ایـن والیـت تصـرف می کنند.
آق تیپـه  منطقـه  تصـرف  از  پـس  واکنش هـا  ایـن 
ولسـوالی قلعـه زال کنـدز ابراز شـده و نماینده گان 
ایـن والیت در مجلـس با انتقـاد، حکومت را متهم 
بـه سـهل انگاری در تامیـن امنیـت کنـدز می کننـد.

تاییـد  امینتـی در کنـدز  بـا ایـن حـال مسـووالن 
می کننـد کـه آق تیپـه بـه تصـرف طالبـان درآمـده 

. د بو
سـپین زر   ۸۰۸ زون  فرمانـده  کامـه وال  شـیرعزیز 
و  کـرده  سـهل انگاری  محلـی  پولیـس  می گویـد: 
پوسـته های خـود را رها کـرده بودنـد و طالبان هم 
از ایـن خال اسـتفاده کـرده و این منقطـه را تصرف 

کردند.
روز  سـپین زر:   ۸۰۸ زون  فرمانـده  گفتـه  بـه   
تـا  بودنـد  شـده  موفـق  طالبـان  گذشته)یکشـنبه( 
منطقـه آق تیپـه را از تصـرف پولیـس محلـی که در 

بکشـند. بیـرون  بودنـد،  مسـتقر  منطقـه  آن 
کامـه وال افـزود: امـا ما بـا جا به جـای پولیس ملی 

موفـق شـدیم تا منطقـه را از تصـرف طالبان خارج 
و در کنتـرول نیروهای امنیتـی قرار دهیم.

او همچنـان گفـت: اکنـون وضعیـت کامـل عـادی 
اسـت و مـا توانسـتیم منطقـه را به طـور کامل پس  

بگیریـم و نیروهـای خـود را جـا به جـا کنیم.
امنیتـی موفـق شـدند  وی تاکیـد کـرد: نیروهـای 
کـه در منطقـه آ ق تیپـه یـک سـرگروپ طالبـان و 
شـش نفـر دیگـری ایـن گـروه را از بین ببرنـد؛ اما 

نیروهـای امنیتـی هیـچ تلفاتـی نداشـتند.
اکنـون وضعیـت در کل  کامـه وال تصریـح کـرد: 
کنـدز نورمـال اسـت و وضعیـت امنیتـی راه هـای 
نیـزی خیلـی خـوب اسـت و مسـافرین بـا خیـال 

راحـت در حـال رفـت و آمـد انـد.
در  کنـدز  مـردم  نماینـده  پیمـان  عبدالـودود  امـا 
فرماندهـی  اطـراف  و  آق تیپـه  می گویـد:  مجلـس 
ایـن منطقـه در کنتـرول دولـت قـرار دارد؛ اما قریه 
و سـاحات سـبز این منطقه در تصـرف طالبان قرار 

دارد.
و  فرماندهـی  سـاحات  باآنکـه  پیمـان:  گفتـه  بـه 
اطـراف فرماندهـی ولسـوالی قلعـه زال در کنترول 

دولـت قـرار دارد؛ امـا اکنـون هـردو طـرف هـم 
طالـب و هـم حکومـت در حالـت دفاعـی قـرار 

دارنـد.
وی تاکیـد کـرد: دولـت در حـال اکامـاالت اسـت 
و طاللبـان در حـال آماده گـی بـرای حملـه، یعنـی 
هـردو طرف برای حملـه آماده هسـتند و به زودی 
مـردم این منطقه شـاهد جنگ شـدید خواهند بود.
ایـن عضو مجلس باآنکـه وضعیت امنیتـی کندز را 
خـوب تلقـی می کنـد؛ امـا بـه این بـاور اسـت که 
حکومـت بـه وعده هـای خـود کـه بـه مـردم کندز 
داده بـود؛ عمـل نکـرد، بنابرایـن وضعیـت بسـیار 

شـکننده و مـردم هـم بسـیار نگـران اند.
او همچنـان گفـت: جدیت و قاطعیـت برای جنگ 
در برابـر طالبـان در کندز وجود نـدارد و حکومت 
اراده بـرای نابـود سـازی طالبـان در ایـن والیـت 

ندارد.
پیمـان افـزود: هیـچ برنامـه ی بـرای نابـود سـازیی 
طالبـان وجود نـدارد و اما مسـاله مهم دیگـر اینکه 

و  اختیـار  در  طالبـان  نابودسـازی  بـرای  تصمیـم 
صالحیـت حکومـت قـرار نـدارد. 

 داکتـر فاطمـه عزیـز نماینـده دیگر مـردم کندز در 
مجلـس بـا انتقـاد از حکومـت می گویـد: موفقیت 
طالبـان در تصـرف آق تیپه نشـان گر قـدرت و نفوذ 

طالبـان در کندز اسـت.
بانـو عزیـز تاکیـد کـرد: تصـرف آق تیپـه نشـان گر 
ضعـف حکومـت و قـوت طالبان اسـت کـه هنوز 
هـم می تواننـد بسـیار بـه راحتـی و هـر زمانیکـه 

بخواهنـد کنـدز را در کنتـرول خـود بیاورنـد.
بانـو عزیـز تصریـح کـرد: چـون اراده بـرای تامین 
امنیـت کنـدز وجـود نـدارد؛ بنابرایـن طالبـان هـر 
زمانیکـه اراده کننـد، بسـیار بـه راحتـی می تواننـد 
هرمنطقـه کنـدز را تصرف کـرده و در آن حاکمیت 

. کنند
بـه گفتـه ایـن عضـو مجلـس: بـا وجـود امکانات 
و تجهیـزات بسـیار خوب کـه در اختیـار نیروهای 
امنیتـی کنـدز قـرار دارد؛ طالبـان همیشـه در حالت 
تعـرض و نیروهـای امنیتـی در حالـت دفاعی قرار 

دارند.
وی افـزود: همـواره بـرای مـردم کنـدز این سـوال 
اسـت کـه چرا مشـکل امنیتـی کندز حل نمی شـود 
و حکومـت اراده بـرای تامیـن امنیـت ایـن والیت 

ندارد.
ایـن درحالیسـت کـه کنـدز یکـی از والیت هـای 
مهـم، امـا ناامن در شـمال افغانسـتان یک بـار برای 
سـه روز به طـور کامـل در تصرف طالبـان درآمده 
و بارهـا گـواه رویدادهـای خونیـن توسـط طالبان 

اسـت. بوده 
چنـد پیـش نیـز طالبـان بـه جـاده اصلی در مسـیر 
شـاه راهی کنـدز بیرون شـده و شـماری زیـادی از 
مسـافران را بـه گـروگان گرفتنـد و چنـد تـن آنان 
را در همان جـا بـه قتل رسـانید و شـماری دیگری 
را بـا خـود بردنـد، باآنکـه نیروهـای امنیتـی موفق 
شـدند شـماری ازایـن مسـافران را آزاد کننـد، امـا 
تعـدادی از ایـن مسـافران توسـط طالبـان کشـته 

. ند شد

فرمانده زون 808 سپین زر:

بخشی از کندز به دلیل سهل انگاری 
پولیس محلی به دست طالبان افتاد

رییس کمیسیون والیتی طالبان 

در جمع 34 شورشی کشته شده در هلمند

پروژۀ آزمایشی ثبت ساحات رهایشِی 
غیررسمی شهری در کابل راه اندازی می شود

گزارش ها از جنوب افغانستان از کشته شدن ده ها تن از اعضای گروه 
طالبان در والیت هلمند خبر می دهد.

وزارت دفاع ملی می گوید روز گذشته، گروه طالبان در ولسوالی های 
نیروهای  بم بارد  هدف  هلمند  گرشک  و  مارجه  سراج،  نهر  سنگین، 

هوایی قرار گرفته اند.
در این بم باردمان ها ۳۶ تن از افراد گروه های هراس افگن به شمول یک 

سردستۀ گروه طالبان و سه عضو شبکۀ القاعده کشته شده اند.
مال  شمول  به  طالبان  شورشی   ۱۱ گرشک  ولسوالی  در  میان  این  در 
مارجه  ولسوالی  در  طالبان،  والیتی  شورای  کمیسیون  رییس  حمزه، 
هشت طالب، در سنگین ۱۲ عضو طالبان و هم چنان در نهرسراج سه 

عضو القاعده کشته شده اند.
در این حمله های هوایی شش نفر دیگر از طالبان در ولسوالی مارجه 

زخمی شده اند و وسایط آنان نیز تخریب گردیده است.
این در حالی ست که اخیرا هدف قرارگرفتن رهبران گروه طالبان توسط 

قوای هوایی کشور مورد استقبال داخلی و بیرونی قرار گرفته است.
به تازه گی واشنگتن پست در مقاله یی گفته است که در ماه های اخیر 
هوایی  حمله های  در  طالبان  گروه  کلیدی  فرمان دهان  از  تن  ده ها 

نیروهای افغان کشته شده اند.

اداره اراضی افغانستان قرار است پروژه امتحانی ثبت منازل رهایشی 
غیرپالنی شهری را از ناحیه اول شهر کابل آغاز کند.

این  آغاز  که  است  گفته  خبرنامه یی  در  ریاست جمهوری  امور  اداره 
ریاست  تحت  آب  و  اراضی  عالی  شورای  جلسه  در  امتحانی  پروژه 

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور فیصله شد.
بر اساس خبرنامه، در این پروژه که مرحله اول ثبت عمومی ساحات 

رهایشی غیر رسمی به شمار می رود، سند موقت توزیع خواهد شد.
گفته شده که در این جلسه، اداره اراضی برای ثبت ساحات رهایشی 

شهری، طرزالعملی را ارایه کرده است.
نیز  در این جلسه محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
پیشنهاد کرده است که با توجه به محتویات این طرزالعمل که شامل 
احکام عمومی موضوع است، طرزالعمل به مقرره یا قانون تبدیل شود 
که مورد تایید اعضای جلسه قرار گرفت و قرار شد به طرزالعمل ارایه 

شده به عنوان قانون، طی مراحل شود.
اداره امور در خبرنامه یی گفته است که در جلسه شورای عالی اراضی 
استمالک  تحت  ملکیت های  تثبیت  طرزالعمل  مسوده های  آب،  و 
پروژه های امتدادی عام المنفعه دولتی، قانون اراضی، قانون شاروالی ها، 
قرار  بحث  مورد  نیز  استمالک  قانون  و  مسکن  و  شهرسازی  قانون 

گرفت.
بر اساس خبرنامه، رییس جمهور در این جلسه به ریاست انسجام امور 
کابینه اداره امور ریاست جمهوری هدایت داد که قانون اراضی و قانون 
استمالک طی دو هفته آینده جهت بحث بیشتر و منظوری به کابینه 

تقدیم شود.
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