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کمیسیون حقوق بشر:

تلفات غیرنظامیان در سال  ۹۷خورشیدی
 ۱۹درصد افزایش یافته است

فاروق وردک ،وزیر دولت در امور
پارلمانی اعالم کرده است که در اواخر
این هفته و یا اوایل هفتهی آینده مراسم
افتتاحیهی پارلمان جدید افغانستان
برگزار خواهد شد .تصمیم دولت برای
برگزاری مراسم افتتاحیه در حالی اعالم
می شود که دست کم نتایج پنج والیت
هنوز اعالم نشده ،سیاسیترین شهر و
والیت افغانستان نتایجش روشن نیست،
در یکی از والیتها حتی انتخابات برگزار
نشده و اتهامات وسیع و گستردهی تقلب
مشروعیت انتخابات پارلمانی برگزار شده
را زیر سوال برده است.
دلیلی که حکومت افغانستان برای
افتتاح پارلمان ارائه میکند ،سیاسی و
غیرقانونی است .از دید حکومت نتایج
اعالم شده دستکم  28والیت نصاب
مجلس را تکمیل میکند و حضور
نمایندگان مجلس یکی از شرایط اساسی
جرگهی مشورتی پیش رو را تأمین
میکند و بنابراین پارلمان باید افتتاح
شود.
دالیل حکومت برای افتتاح مجلس
نمایندگان افغانستان به همین دالیل
ساده ،سیاسی و غیرقانونی خالصه
میشود .انحصار قدرت در دستگاه
اجرایی و کسب صالحیتها و اختیارات
قوههای قضاییه و مقننه در طی چندسال
اخیر ،قوهی اجراییه را در مقام بیباوری
و بیحرمتی به اصل تقسیم قوا و اهمیت
قوهی مقننه و قوهی قضاییه رسانده
است و در تصمیمگیری به این اهمیت،
پیامد درازمدت این تصمیم اصال برای
رییسجمهور و دستگاه اجرایی تحت
امرش اهمیتی ندارد...

صفحه ۲

لئوناردو داوینچی کی بود و
چه میتوانیم از او بیاموزیم؟

عمق خونبار یک استراتیژی؛ انگیزههای
()۶
حمایت پاکستان از طالبان چیست؟

صفحه ۲

فهرست  ۱۱نفری دانشجویان اخراجی
چرا و چگونه تهیه شده است؟

داوینچی چه کسی بود؟
لئوناردو در سال  1452ظاهرا در یک روستای «توسکانی» به نام «آنچیانو»
که فاصلهی چندانی از «وینچی» ندارد متولد شد و در سال  1519در...

نظام سیاسی پاکستان با انگیزهی ایجاد حکومتی مبتنی بر قوانین اسالمی
شکل گرفت ،اما از زمان ایجاد حکومت در پاکستان ،هیچگاهی اسالمگرایان موفق
به دستگیری سکان مدیریت این کشور نشدهاند...

طیباهلل احساس دانشجویی است که چهار سال پیش از ولسوالی «درهپیچ»
والیت کنر به دانشکدهی زمین شناسی دانشگاه کابل راه یافت .بعد از سپری کردن
دورهی دانشجویی ،او چهارماه پیش پایاننامهی دانشجوییاش را...
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کمیسیون حقوق بشر:

تلفات غیرنظامیان در سال  ۹۷خورشیدی  ۱۹درصد افزایش یافته است

انگیزهی اصلی رییسجمهور
برای افتتاح پارلمان بر میگردد
به انگیزهاش برای تعطیلی و
بستن دروازهی پارلمان قبلی و
جلوگیری از ورود اعضای قبلی
مجلس به تاالر مجلس نمایندگان.
رییسجمهور غنی با پارلمان
افغانستان چهارسال پر تنش را
طی کرد .تنشهای پیوستهی
سیاسی و درگیری دوامدار بر سر
اختیارات قانونی و فرامین تقنینی.
بستن در پارلمان به بهانهی عدم
مشروعیت و برگزاری انتخابات
پارلمانی جدید درحالیکه چهار
سال مجلس غیرقانونی دوام یافت،
به غنی امکان حذف منتقدان و
مخالفان سیاسیاش را از جرگهی
مشورتی صلح فراهم کرد .اکنون
برگزاری جرگهیمشورتی تا چند
روز دیگر ،عامل اصلی افتتاح
پارلمان است.
پارلمان جدید به دلیل
تقلبهای وسیع ،سازمانیافته
و سیاسی به مراتب همسوتر با
دیدگاه سیاسی غنی است .حذف
سرسختترین مخالفان سیاسی
غنی از پارلمان امکان مخالفت و
شکلدهی یک نتیجهی برخالف
میل غنی را از جرگهی پیش
رو صلب کرده است .بنابراین،
شتاب دولت و جامعه جهانی
برای گفتوگوهای صلح امکان
فکرکردن و سنجیدن پیامدهای
افتتاح یکی از ارکان تفکیک قوا
در درازمدت را منتفی کرده است.
در بازی سیاسی و شتابزدهی
جاری بر سر پروسهی صلح،
دولت افغانستان ،حامیان جهانی
و گروههای سیاسی توافق
نانوشتهای برای به بازی گرفتن
نهادهای مهم ملی گرفتهاند.
افتتاح زودهنگام پارلمان یکی از
این توافقات است که مشخص
نیست چه پیامدهای برای دولت
و تفکیک قوا و آیندهی نظام
جمهوری و دموکراتیک بر جا
خواهد گذاشت.
حکومت میتواند به آسانی از
شر مخالفت جدی اعضای پارلمان
با برنامههایش برای جرگهی
مشورتی رهایی یابد اما قوهی
مقننه نمیتواند از اختالفات اعضا
بر سر کارهای اداری ،انتخابات
هیأت اداری و نبود نمایندگان
انتخابی جدید چندین والیت به
زودی جلوگیری کند.
بنابراین تصمیم حکومت
برای افتتاح پارلمان به مثابهای کار
را بر گلوی قوهی مقننه گذاشتن
است .این تصمیم که در پی
تصامیم سیاسی برگزاری جرگهی
مشورتی صلح اتخاذ شده ،ذبح
قوهی مقننه برای یک جرگهی
سه روزه است .اما بیگمان تأثیر
این تصمیم میتواند چندین سال
و چند دهه بر بحث تفکیک قوا
و آیندهی نظام مردمساالر در این
کشور تأثیرگذار باشد.
بدترین نکته در ذیل این
تصمیم سیاسی ،توافق و عدم
اعتراض حامیان دموکراسی و
نظام مردمساالر است .اتحادیه
اروپا ،یوناما و شماری از
کشورهای دیگر که دلیل اصلی
حضورشان حمایت مالی ،تخنیکی
و سیاسی از یک نظام مردمساالر
است ،اکنون در هیأت حمایت
از دیکتاتوری و نقض قانون و
مردمساالری درآمدهاند و هیچ
بازخواست و مخالفتی با تصامیم
سیاسی موقتی برای فروپاشندن
نهادهای مردمساالر و انتخابی
ندارند.

اطالعات روز :کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
دیروز (سهشنبه ۳ ،ثور) اعالم کرد که میزان تلفات
غیرنظامیان در سال  ۱۳۹۷خورشیدی در این کشور در
مقایسه با سال  1396خورشیدی ۱۹ ،درصد افزایش یافته
است.
سیما سمر ،رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با
ارائهی گزارش تلفات غیرنظامیان در جریان یک سال گذشته
( ۱۳۹۷خورشیدی) در افغانستان ،همچنان گفت که در
مجموع  ۱۱هزار و  ۲۱۲غیرنظامی در سال گذشته در کشور
کشته و یا زخمی شدهاند در حالی که این رقم در سال
۱۳۹۶خورشیدی به  ۹هزار و  ۴۱۳نفر میرسید.
او این آمار را نگرانکننده خوانده ،تصریح کرد که از این
مجموع ،سه هزار و  ۳۲نفر کشته و هشت هزار و  ۱۸۰نفر
دیگرشان زخمی شدهاند.
به گفتهی خانم سمر از نگاه جنسیت و سن این تعداد
افراد غیرنظامی ،هفت هزار و  ۷۰۹نفر آن مرد ۹۳۳ ،نفر آن
زن و دو هزار  ۴۵۲نفر دیگر آن کودک میباشند.

او همچنان افزود که جنسیت  ۱۱۸نفر دیگر نیز مشخص
نشده است.
رییس کمیسیون حقوق بشر گفت که تلفات غیرنظامیان
به ترتیب در حوزهی جنوب – غرب ،شرق ،مرکز ،شمال –
شرق ،جنوب ،غرب و شمال کشور بوده است.
او همچنان با اشاره به عامالن تلفات غیرنظامیان در
کشور افزود که  ۵۳درصد آن از سوی طالبان ۱۱.۹ ،درصد
آن از طرف نیروهای امنیتی و نیروهای بینالمللی در
افغانستان و  ۱۲.۵درصد دیگر آن نیز از سوی گروه داعش
صورت گرفته است.
خانم سمر تأکید کرد که  ۲۱درصد دیگر تلفات
غیرنظامیان در سال گذشته را کس و گروهی بر عهده نگرفته
است.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان
با اشاره به نوعیت حوادث افزود که  ۲۷درصد غیرنظامیان در
حمالت انتحاری ۲۰.۲۵ ،درصد آن در درگیریهای زمینی
طرفهای جنگ ۱۹.۱۹ ،درصد آن در حمالت راکتی۱۶.۳۵ ،

درصد آن در انفجار ماینهای کنارجادهای و  ۸.۵درصد آن
در حمالت هوایی کشته و زخمی شدهاند.
از سویی هم ،او افزود که  ۸۴۷نفر دیگر در قتلهای
فردی و  ۸۸نفر دیگر نیز در جریان عملیات شبانه کشته
شدهاند.
به گفتهی خانم سمر ،حمله بر رسانهها و خبرنگاران نیز
در سال گذشته ۲۴ ،کشته و  ۲۰زخمی بر جای گذاشته است
و  ۲۷خبرنگار دیگر نیز در جریان سال  ۱۳۹۷مورد توهین و
لتوکوب قرار گرفتهاند.
در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
از دولت افغانستان خواست که به تمام نیروهای امنیتی
قوانین بینالمللی بشردوستانه را تدریس کند ،به فرهنگ
معافیت پایان دهد و مسئوالنی که در جلوگیری از تلفات
غیرنظامیان غفلت کردهاند ،مجازات کند.
این کمیسیون همچنان از طرفهای درگیر جنگ نیز
خواست که قوانین بینالمللی را مراعات کرده و بهخاطر
جلوگیری از تلفات غیرنظامیان آتشبس اعالم کنند.

غنی:

در لویهجرگه مشورتی صلح حدود و جهت صلح تعیین و بحثها متمرکز میشود

اطالعـات روز :رییسجمهـور
اشـرف غنـی میگویـد کـه حدود
و جهـت صلـح در لویهجرگـهی
مشـورتی صلـح تعییـن و بحثهـا
در مـورد صلـح نیـز در آن متمرکز
میشـود.
آقـای غنـی ایـن اظهـارات
را دیـروز (سهشـنبه 3 ،ثـور)
در دیـدار بـا رییـس و اعضـای
کمیسـیون برگـزاری لویهجرگـه
در تـاالر لویهجرگـه مطـرح کـرده
اسـت.
در اعالمیـهای کـه از سـوی

ارگ ریاسـتجمهوری منتشـر
شـده ،بـه نقـل از گفتههـای
آقـای غنـی آمـده اسـت کـه
اشـتراککنندگان در ایـن جرگـه
بـه گونـهی آزادانـه نظریـات،
پیشـنهادات و مشورههایشـان را
در مـورد صلـح مطـرح میکننـد.
رییسجمهـور غنـی همچنان
گفتـه اسـت کـه لویهجرگـهی
مشـورتی صلـح از سـوی هیـچ
کسـی سانسـور شـده نمیتوانـد
و حـدود رونـد صلـح نیـز توسـط
اشـتراککنندگان آن تعیـن

میشـو د .
بـه گفتـهی او ،شـرایط ملـی،
منطقـوی ،اسلامی و بینالمللـی
بـرای صلـح فراهـم شـده و ایـن
رونـد اکنـون از رویـا بـه واقعیـت
مبـدل شـده اسـت.
از سـویی هـم ،آقـای غنـی
افـزوده اسـت کـه در جرگـهی
مشـورتی صلـح نمایندگانـی از
تمـام والیتهـا ،ولسـوالیها و
اقشـار در آن اشـتراک میکننـد
و بایـد ایـن جرگـه بـه عنـوان
یـک اصـل ملـی افغانسـتان جدی

گرفتـه شـود.
او همچنـان بـا اشـاره بـه
حضـور زنـان در لویهجرگـهی
مشـورتی صلـح گفتـه اسـت:
«زنـان افغـان بـا قـوت در ایـن
لویهجرگـه نمایندگـی خواهنـد
کـرد ،بنـاً اشـتراککنندگان زن
کمتـر از  ۳۰درصـد نباشـد».
در همیـن حـال محمدعمـر
داوودزی ،رییـس کمیسـیون
برگـزاری لویهجرگـهی مشـورتی
صلـح نیـز گفتـه اسـت کـه
آمادگیهـا الزم بـرای برگـزاری

ایـن جرگـه گرفتـه شـده اسـت.
او تصریـح کـرده اسـت کـه
هماکنـون نماینـدگان جرگـهی
مشـورتی از والیـت ارزگان بـه
کابـل رسـیدهاند و نماینـدگان
سـایر والیـات نیـز در طـی چنـد
روز دیگـر بـه کابـل خواهنـد آمد.
لویـهی جرگـهی مشـورتی
صلـح قـرار اسـت تـا شـش روز
دیگـر (۹ثـور) بـرای چهـار روز در
شـهر کابـل بـه منظور رسـیدن به
یـک اجمـاع ملـی در مـورد صلـح
برگـزار شـود.

خلیلزاد بهمنظور تسهیل گفتوگوهای صلح افغانستان ،هفتمین سفرش را آغاز کرد

اطالعات روز :وزارت خارجهی امریکا
اعالم کرده است که زلمی خلیلزاد،
نمایندهی ویژهی این وزارت برای صلح
افغانستان هفتمین سفرش را بهمنظور
تسهیل گفتوگوهای صلح افغانستان آغاز
کرده است.
در اعالمیهای که از سوی وزارت
خارجهی امریکا به نشر رسیده ،آمده است
که آقای خلیلزاد این سفرش را دو روز پیش
( ۲۱ماه اپریل) آغاز کرده و تا  ۱۱ماه می

ادامه مییابد.
در اعالمیه گفته شده است که
نمایندهی ویژهی وزارت خارجهی امریکا
برای صلح افغانستان در جریان این سفرش
به کشورهای افغانستان ،هند ،بریتانیا،
پاکستان ،روسیه و قطر میرود.
وزارت خارجهی امریکا تصریح کرده
است که آقای خلیلزاد در افغانستان بهمنظور
ایجاد هماهنگی برای گفتوگوی بیناالفغانی
با طالبان ،با رهبران حکومت وحدت ملی و

سایر رهبران سیاسی دیدار میکنند و منظور
از سفرش به سایر کشورها نیز جلب حمایت
بینالمللی برای صلح افغانستان میباشد.
در اعالمیهی این وزارت تأکید شده
است که آقای خلیلزاد در سفرش به قطر
در گفتوگو با گروه طالبان تالش میکند
که آنان را به گفتوگوهای بیناالفغانی صلح
افغانستان تشویق کند.
وزارت خارجهی امریکا در حالی از آغاز
هفتمین سفر آقای خلیلزاد به افغانستان

و کشورهای منطقه بهمنظور تسهیل
گفتوگوهای صلح افغانستان خبر داده
است که قرار بود روز شنبه هفتهی جاری
( ۳۱حمل) نشستی بهمنظور گفتوگوهای
بیناالفغانی برای دو روز در دوحه برگزار
شود .اما «مرکز مطالعات نزاعها و مطالعات
بشری» که قرار بود نشست دوحه را میزبانی
کند ،اعالم کرد که این نشست به علت
اختالف نظر روی فهرست اشتراککنندگان
لغو شده است.

فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاستجمهوری به کمیسیون انتخابات فرستاده شد

اطالعــات روز :کمیســیون مســتقل رســیدگی بــه
شــکایات انتخاباتــی اعــام کــرد کــه فهرســت نهایــی نامزدان
انتخابــات ریاس ـتجمهوری ســال جــاری خورشــیدی آمــاده
شــده اســت.
محمدقاســم الیاســی ،منشــی و ســخنگوی کمیســیون
شــکایات انتخاباتــی دیــروز (سهشــنبه 3 ،ثــور) در یــک
نشســت خبــری در کابــل گفــت کــه ایــن فهرســت هماکنون

بــه کمیســیون مســتقل انتخابــات فرســتاده شــده اســت.
آقــای الیاســی افــزود« :ایــن فهرســت پــس از
بررســیهای قانونــی ،حقوقــی ،شــکایات و اعتراضــات و
ارســال اســتعالمهای الزم بــه ادارات ذیربــط دولتــی نهایــی
شــده اســت».
بــه گفتــهی او ،ایــن فهرســت از ســوی کمیســیون
مســتقل انتخابــات تــا دو روز دیگــر اعــام خواهــد شــد.

بــا ایــن حــال قــرار اســت انتخابــات ریاس ـتجمهوری
بــه تاریــخ ششــم میــزان ســال جــاری برگــزار شــود.
کمیســیون شــکایات انتخاباتــی کشــور در حالــی
از تکمیــل شــدن فهرســت نهایــی نامــزدان انتخابــات
ریاس ـتجمهوری خبــر میدهــد کــه پــس از شــش مــاه از
برگــزاری انتخابــات پارلمانــی کشــور تــا کنــون نتایــج نهایــی
آن بــه گونــهی کامــل اعــام نشــده اســت.

 ۳۶جنگجوی گروه طالبان در عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در غزنی کشته شدند

اطالعـات روز :مقامهـای محلـی در
والیـت غزنـی دیـروز (سهشـنبه ۳ ،ثـور)
اعلام کردنـد کـه در نتیجـهی  ۱۱عملیـات
نیروهـای هوایـی افغـان ،نیروهـای خارجـی
و نیروهـای کمانـدو در ایـن والیـت ۳۶
جنگجـوی گـروه طالبـان کشـته شـدهاند.
عـارف نـوری ،سـخنگوی والـی غزنـی
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه یـک
فرمانده مشـهور شـبکهی حقانـی بهنام «مال

رمضـان» همراه بـا دو تـن از محافظانش نیز
در جمـع ایـن کشتهشـدگان شـاملند.
آقـای نـوری افـزود کـه در جریـان این
عملیـات کـه از شـام روز دوشـنبه ( 2ثـور)
آغـاز شـده و تـا صبح دیـروز سهشـنبه ادامه
داشـت ۱۲ ،عضـو دیگـر طالبـان نیـز زخمی
شـدهاند .بـه گفتـهی او ،در جریـان ایـن
عملیـات ۹ ،جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه
توسـط نیروهـای کمانـدوی ارتش بازداشـت

شـدهاند و یـک ذخیرهگاه سلاح و  ۴۶عراده
وسـایط نقلیـهی ایـن گـروه نیز از بیـن برده
شـده است.
آقـای نـوری تأکید کـرد کـه از مجموع
ایـن  ۱۱عملیـات ،شـش عملیـات آن بـه
گونـهی مشـترک از سـوی نیروهـای هوایـی
افغـان و نیروهـای خارجـی و پنـج عملیـات
دیگـر آن از سـوی نیروهـای کماندوی ارتش
در مربوطـات شـهر غزنـی و ولسـوالیهای

 ۲۴غیرنظامی از یک زندان داعش در ننگرهار آزاد شدند

اطالعات روز :منابع محلی در والیت ننگرهار از آزادی 24
غیرنظامی از یک زندان گروه داعش در ولسوالی چپرهار این
والیت خبر میدهند.
عطااهلل خوگیانی ،سخنگوی والی ننگرهار به روزنامه
اطالعات روز گفت که این افراد صبح روز دوشنبه ( 2ثور) از
سوی جنگجویان داعش در مربوطات ولسوالی چپرهار این
والیت ربوده شده بودند.

آقای خوگیانی گفت در عملیاتی که از سوی نیروهای
امنیتی برای آزادی غیرنظامیان ربوده شده راهاندازی شده بود،
سه جنگجوی داعش و یک غیرنظامی زخمی شدهاند.
او افزود که باقی جنگجویان داعش از ساحهی درگیری
فرار کردهاند.
سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت که افراد آزاد شده
به خانوادههایشان تسلیم داده شدهاند.

انـدر ،آببنـد ،نـاوه ،گیلان و دهیـک
راهانـدازی شـده بـوده اسـت.
والیـت غزنـی در جنـوب کشـور از
والیتهـای ناامـن میباشـد کـه گـروه
طالبـان در شـماری از ولسـوالیهای آن ،بـه
شـمول شـهر غزنـی فعالیـت گسـترده دارد.
طالبان سـال گذشـته مرکز ایـن والیت
را بـرای چنـد روزی در کنتـرل خـود در
آوردند.

والیت ننگرهار در شرق افغانستان از والیتهای ناامن
این کشور است که گروههای تروریستی داعش و طالبان در
بخشهای آن حضور و فعالیت گسترده دارند.
سال گذشته رییسجمهور اشرف غنی در سفری به
ننگرهار ،شکست کامل داعش در این والیت را اعالم کرده بود
اما اخیرا فعالیت این گروه در بخشهای ننگرهار افزایش یافته
و به نظر میرسد که این گروه هنوز هم شکست نخورده است.

www.etilaatroz.com

ترجمه

چهارشنبه

 ۴ثور ۱۳۹۸

سال هشتم

لئوناردو داوینچی کی بود و چه میتوانیم از او بیاموزیم؟
داوینچی چه کسی بود؟
لئونــاردو در ســال  1452ظاهــرا
در یــک روســتای «توســکانی» بــه
نــام «آنچیانــو» کــه فاصلـهی چندانــی
از «وینچــی» نــدارد متولــد شــد و در
ســال  1519در فرانســه درگذشــت.
داوینچــی را بیشــتر بــه عنــوان هنرمند
میشناســند ،امــا او یــک مهنــدس،
متفکــر و مختــرع نیــز بــود.
کلودیــو جورجئونــه ،رییــس
موزیــم ملــی علــم و تکنالــوژی لئوناردو
داوینچــی در میــان میگویــد:
«اگــر ســعی کنیــم ماننــد یــک مــرد
رنســانس فکــر کنیــم ،حتــا صحبــت
دربــارهی لئونــاردوی هنرمنــد و
لئونــاردوی مهنــدس معنــای چندانــی
نــدارد ،چــون همهچیــز در آن زمــان
خیلــی بــه هــ م آمیختــه بــود».
نقاشــیهای
معروفتریــن
لئونــاردو شــامل پرتــرهی مونالیــزا و
شــام آخــر میشــود درحالیکــه
طراحیهایــش (رســامی) ماننــد مــرد
ویترویوســی ـ کــه قســمتهای بــدن
انســان را نمایــش میدهــد ـ نیــز
معروفنــد.
پــس از نشــر گســتردهی
نســخههای یادداشــتها و کتابهــای
لئونــاردو ،ماننــد مجموعــهی دوازده
جلــدی شــگفتانگیز قوانیــن
آتالنتیــک ،مشــاهدات ،نظریههــا،
طرحهــای آناتومــی و ابتــکارات
و اختراعــات او نیــز مشــهور شــد؛
ایدههایــی کــه صدهــا ســال بعــد بــه
واقعیــت بــدل شــدند ،ماننــد ماشــین
پــرواز .بــا اینحــال ،جورجئونــه از
پذیرفتــن ایــن برداشــتها و دیــدن
لئونــاردو بــه عنــوان یــک آیندهبیــن
هشــدار میدهــد.
از کجا شروع کرد؟
بــه عنــوان پســر نامشــروع یــک
دفتــردار (کســی کــه اســناد حقوقــی
را تنظیــم و نظــارت میکنــد)
ثروتمنــد و برجســته ،لئونــاردو قــادر
نبــود پــا جــای پــای پــدرش بگــذارد،
امــا اســتعداد هنــری ایــن پســر
شناســایی شــد و او بــه دنبال شــاگردی
(کارآمــوزی) در فلورانــس برآمــد.
لئونــاردوی نوجــوان در کارگاه
انــدره دل وروچیــو ،هنرمنــد مشــهور
رنســانس آمــوزش دیــد .در ایــن کارگاه
انــواع آموزشهــای هنــری ،از رســامی
و نقاشــی گرفتــه تــا مجسمهســازی و
فلــزکاری ـ به شــمول ســاخت زره ـ در
جریــان بــود .گفتــه میشــود لئونــاردو
در همانحــال کــه بــا وروچیــو تمریــن
میکــرد ،احتمــال دارد کــه در ســاختن

گــوی مســی طالکاریشــدهی بــزرگ
کــه بــر فــراز کلیســای ســانتا ماریــا
دل فیــور قــرار دارد نیــز دخیــل
بــوده اســت .در هنــگام باالبــردن
ایــن گــوی در ســال  1471لئونــاردو
مطمئنــا در صحنــه حاضــر بــود و طرح
دســتگاههایی را کــه بــرای باالبــردن
ایــن گــوی اســتفاده شــد ،روی کاغــذ
میکشــید.
پروفســور مارتیــن کمــپ،
لئوناردوشــناس برجســت ه از دانشــگاه
آکســفورد میگویــد« :ایــن مهنــدس
و هنرمنــد شــخصیت شناختهشــدهای
در ایتالیــای عهــد رنســانس بــود ».در
ســال  ،1472نــام لئونــاردو بــا اینکــه
او همچنــان بــا وروچیــو همــکاری
میکــرد ،بــه عنــوان نقــاش مســتقل
بــه ثبــت رســید.
آیــا لئونــاردو خــودش را نقــاش
میدانســت یــا مهنــدس؟
هــر دو .او قطعــا بــا قلممــو
میانــهی خوبــی داشــت .در اواخــر
دهــهی  ،1470از لئونــاردو خواســته
شــد تــا محرابــی را بــرای یــک کاخ
شــهری نقاشــی کنــد و بعــدا از ســوی
گروهــی از راهبــان ماموریــت یافــت
تــا صحن ـهی نیایــش مغــان را نقاشــی
کنــد.
امــا او چشــمش بــه فرصتهــا
بــود .لئونــاردو در اوایــل ده ـهی 1480
بــه امیــد کار بــرای لودوویکــو ماریــا
اســفُورزا ،دوک میــان ،بــه میــان
ســفر کــرد .او در نامــهای بــه منظــور
بــه رخکشــیدن تواناییهایــش بــه
عنــوان مهندســی نظامــی نوشــت« :در
صــورت نیــاز ،مــن تــوپ ،خمپــاره و
تســلیحات ســبک بــا طراحــی بســیار
زیبــا و کاربــردی خواهــم ســاخت کــه
کامــا خارقالعــاده باشــند ».ولــی او
از تواناییهایــش در نقاشــی ،در پاییــن
ایــن نامــه و بــه صــورت سرســری
نوشــته اســت .کمــپ میگویــد« :او
قطعــا داشــت خــودش را مهنــدس
جلــوه مــیداد ».بــا اینکــه معلــوم
نیســت آیــا پــای ایــن نامــه دخیــل بود
یــا خیــر ،امــا بعدهــا لئونــاردو در حــال
کار در دادگاه دوک دیــده شــد.
آیــا ترکیــب هنرمنــد و دانشــمند
منحصــر بــه فــرد بــود؟
مطمئنــا نــه .بســیاری از هنرمندان
معمــار و مهنــدس نیــز بودنــد ،امــا
مــورد لئونــاردو نــه فقــط بــه خاطــر
اینکــه در هــر کار دســتی داشــت،
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه در چندیــن
کار اســتاد بــود ،غیرمعمــول بــود.
کمــپ میگویــد« :همهکارهبــودن در

ایــن ســطح شــگفتی چندانــی نداشــت،
امــا تنــوع و مهــارت اینچنینــی مــردم
را بــه شــدت شــگفتزده میکــرد و او
دســتاورد بســیاری از جملــه بــه عنــوان
یــک نوازنــده داشــت».
از ســوی دیگــر ،اســتعداد و
مطالعــات لئونــاردو در حــوزهی
ریاضیــات ،التیــن و فراتــر از آن بیشــتر
شــد .کمــپ میگویــد« :او بــه آنچــه که
مــا اکنــون ســاینس (علــم) مینامیــم،
یعنــی حــوزهای کــه بیشــتر نظــری،
تجربــی و اکتشــافی اســت ،وارد شــد»،
در حالیکــه ممکــن ســایر هنرمنــدان
برخــی از جنبههــای آناتومــی انســان ـ
عضــات ،اســتخوانها و عصبهــا ـ را
کاوش میکردنــد ،لئونــاردو ایــن بحــث
را بــه ســطح جدیــدی بــاال بــرد.
کمــپ میگویــد« :در یــک مــورد،
او شــبکهی عصبــی را در شــانه و باالتنه
کــه شــبکهی بازویــی نامیــده میشــود،
میکشــد و در یکــی از نمودارهایــش
میگویــد :ایــن بــه همانانــدازه
بــرای یــک طــراح خــوب الزم اســت
کــه صــرف کلمــات التیــن بــرای
زبانشــناس خــوب».
امــا همانطــور کــه جورجئونــه
خاطرنشــان میکنــد ،اســتعدادهای
بیشــمار لئونــاردو براســاس یــک
مهــارت فوقالعــاده و عالــی دیگــر
یعنــی طراحــی بنــا شــده بــود:
«لئونــاردو یگانــه کســی نبــود کــه
ماشــین طراحــی کنــد و طرحهــای
علمــی بکشــد .بســیاری از مهندســان
دیگــر ایــن کار را انجــام میدادنــد و
اغلــب اوقــات برآینــد همــان بــود ،امــا
آنچــه کــه لئونــاردو بهتــر از دیگــران
انجــام داد ،انقــاب در طراحــی فنــی
بــود».
پس هدف او چه بود؟
کمــپ میگویــد« :در اواخــر
دهــه  ،1480هــدف او درک نحــوهی
کار طبیعــت بــود ـ کــه آرزوی بلنــدی
اســت .امــا او بــر مجموعـهای از قوانیــن
اساســی ریاضــی از جملــه نــور و
طبیعــت بــه شــمول کارکــرد بــدن
انســان تمرکــز داشــت».
ایــن نکتــه شــاید توضیحــی
باشــد بــرای اینکــه چــرا بســیاری
از ایدههــای وی بــرای ماشــینها ،از
طبیعــت ریشــه میگرفــت .بــه عنــوان
مثــال ،ایــدهی وی بــرای ماشــینهای
پروازکننــده پــس از اینکــه او نحــوهی
پــرواز پرنــدگان را زیــر نظــر گرفــت،
تغییــر کــرد؛ رویکــردی کــه حــاال مــا
آن را زیســت تقلیــد یــا بیومیمتیــک
مینامیــم.
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گاردین ـ نیکالس داویس
مترجم :جلیل پژواک

نصیراحمد فقیری ،رییس شورای والیتی والیت
غزنی به اطالعاتروز میگوید ،با وقوع رویدادهای
امنیتی اخیر ،نگرانیها از تکرار رویدادهای سال
گذشته افزایش یافته است .او میگوید که نه
وعدههای رییسجمهوری عملی شده و نه هم
وضعیت امنیتی نسبت به سال گذشته بهبود یافته
است .آقای فقیری میگوید ،در پی تالشهایشان
در راستای تامین امنیت در این والیت ،صرف یک
واحد مؤقتی ارتش ملی از پکتیا به این والیت
منتقل شده است و سایر وعدهها مبنی بر ایجاد
حوزهها و افزایش تشکیالت جدید ارتش و پولیس
تا هنوز اجرایی نشده است.

کمــپ میگویــد« :او در نــگاه
بــه گیاهــان بــه شــاخهپردازی آن
توجــه کــرد و قانونــی را بــرای ســازوکار
شــاخهی گیاهــان مطــرح کــرد و بعــد
آن را معــادل انشــعاب رودخانههــا
و رگهــای خــون دانســت .طیــف
پیوســتهای از چیزهــای مشــابه بــود
کــه او در طبیعــت بــه دنبــال آن
میگشــت ».جئورجئونــه میافزایــد
کــه لئونــاردو امیــدوار بــود نقاشــی،
مهندســی و معمــاری را بــا تفکــر و
نوشــتن متحــد کنــد.
او میگویــد« :امــا ایــن کار
آســان نبــود ،زیــرا در آن زمــان جهــان
هنرهــای مکانیکــی ،جهــان هنرهــای
لیبــرال و همینطــور هنــر تفکــر از
هــم جــدا بودنــد».
آیــا او هرگــز طراحیهایــش را
بــدل بــه ابــزار و ماشــین کــرد؟
کمــپ میگویــد« :شــواهدی
وجــود دارد کــه او بالهایــی را بــرای
ماشــین پــرواز خــود آزمایــش کــرده
بــود تــا ببینــد چقــدر پــرواز برایــش
امکانپذیــر اســت ».او میافزایــد کــه
در مجموعـهای از نوشــتههای لئونــاردو
کــه بــه نــام قوانیــن لیسســتر شــناخته
میشــود و در حــال حاضــر متعلــق
ل گیتــس اســت و قــرار اســت
بــه بی ـ 
ی بریتانیــا بــه نمایــش
در کتابخانــ ه 
گذاشــته شــود ،شــواهدی وجــود دارد
کــه او مشــخصا مخازنــی را طراحــی
کــرده بــود کــه بتوانــد جنبههــای
مختلــف دینامیــک ســیاالت را کاوش
کنــد.
او همچنیــن یــک مــدل شیشـهای
از بخشــی از قلــب ســاخت تــا عملکــرد
آن را بررســی کنــد .کمــپ میگویــد
کــه اســتفاده از دســتگاه تجربــی
آنهــم در آن زمــان خارقالعــاده
اســت« :او همــواره تاکیــد بــر ایــن
داشــت کــه بایــد بــر تجربــه تکیــه کرد
نــه فقــط یادگیــری از کتــاب».

آیــا در رابطــه بــه نظریههــای
علمــیاش ،حــق همیشــه بــا او
بــود؟
اندیشــههای او گاهگاه کامــا
درســت بــود :بــه ویــژه اینکــه او در
برابــر ایــن نظریــه کــه فســیلهای
کشــف شــده در کوههــا نتیجــهی
یــک ســیل بــزرگ ذکرشــده در
کتــاب مقــدس بــوده اســت ،ایســتاد.
او همچنیــن اکتشــافاتی در خصــوص
چگونگــی حرکــت خــون در رگهــا و
نقــش دریچههــا انجــام داد .ولــی او
متوجــه نشــد کــه خــون در گــردش
اســت .جئورجئونــه میگویــد« :حــق
همیشــه بــا او نبــود و ایــن خــوب
اســت ،زیــرا نشــان میدهــد کــه او
یــک بشــر بــوده نــه یــک فرابشــر».
گالیلــه بــا مقامــات بــه مشــکل
برخــورد ،آیــا لئونــاردو نیــز
چنیــن مشــکلی داشــت؟
نــه دقیقــا .در ســال  1476او بــه
لــواط متهــم شــد .امــا نبــود شــواهد
بــه ایــن معنــی اســت کــه اتهامــات
ناشــناس نتیجــهی خاصــی نداشــت.
بــه لحــاظ کاری ،بــه نظــر میرســد
او همیشــه از دردســر اجتنــاب کــرده
اســت .کمــپ میگویــد هنگامــی
کــه لئونــاردو در  50ســالگیاش در
رم مصــروف کار روی آینههــای
مقعــر بــرای افروختــن آتــش بــود ،بــا
آینهســاز آلمانــیاش اختــاف پیــدا
کــرد .آینهســاز او را بــه خاطــر کار در
زمین ـهی آناتومــی محکــوم کــرده بــود
کــه منجــر بــه ســرخوردگیهایی در
کار لئونــاردو در زمینــه آناتومــی شــد.
میراث لئوناردو چیست؟
کمــپ میگویــد کــه پرســش در
مــورد میــراث لئونــاردو چیــزی مثــل
رفتــن پــی نخــود ســیاه اســت« :مثــل
ایــن اســت کــه بپرســیم رومیهــا
بــرای مــا چــه کردنــد .میتــوان
کیفیــت عظیــم کارهــا و آثــار وی را

بــدون گفتــن ایــن کــه ’ایــن فقــط
وقتــی ارزش نگاهکــردن را میداشــت
کــه او از نفــوذی برخــوردار میبــود‘
قدردانــی کــرد».
بــا اینحــال ،کمــپ میگویــد
ایــن ایــده کــه لئونــاردو فقــط بــه خاطر
نقاشــیهایش شــناخته میشــود،
ســادهانگاری اســت ،زیــرا نوشــتهها
و طراحیهــای وی در طــول قرنهــا
بــرای بســیاری از دانشــمندان در
دســترس بــوده و الهامبخــش واقــع
شــدهاند .جئورجئونــه موافــق اســت،
بــا اشــاره بــه ایــن کــه دســتگاه
طراحیشــده توســط لئونــاردو بــرای
چرخانــدن گوشــت درون میلــه بــا
اســتفاده از جریــان هــوا و یــک توربیــن
کوچــک ،دهههــا بعــد از تصویــر
ی ماشــینها توســط ویتوریــو
طراحــ 
زونــکا ،دیگــر مهنــدس ایتالیایــی ســر
در مــیآورد.
چــرا او را اکثــرا فقــط لئونــاردو
میخواننــد؟
اینکــه مــا بــا لئــو کمــی
صمیمــی برخــورد میکنیــم ،دالیلــی
دارد .همانطــور کــه جورجئونــه
خاطرنشــان میکنــد ،بخشــی از دلیــل
آن ایــن اســت کــه مــا تمایــل داریــم
در مــورد نمادهــای فرهنگــی بــا نــام
کوچکشــان صحبــت کنیــم .بــه
عنــوان مثــال ،دانتــه آلیگیــری کــه نــام
کاملــش دورانتــه دی آلیگیــرو دگلــی
آلیگیــری اســت ،معمــوال بــه نــام دانتــه
شــناخته میشــود .گالیلیــو گالیلــه
نیــز بــه گالیلــه معــروف اســت .بــا
اینحــال ،در مــورد لئونــاردو داوینچــی
دلیــل دیگــری نیــز وجــود دارد:
لئونــاردو نــام خانوادگــی «مناســبی»
در معنــای مــدرن آن نــدارد زیــرا
صرفــا بــه منطقــه و خانــوادهاش اشــاره
میکنــد .جورجئونــه میگویــد« :در
ایتالیــا ،داوینچــی خوانــدن لئونــاردو
داوینچــی معنــی دارد».

چهارشنبه

 ۴ثور ۱۳۹۸

سال هشتم

تحلیل
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عمق خونبار یک استراتیژی؛

انگیزههای حمایت پاکستان از طالبان چیست؟


یاسین احمدی

اجرا نکردن تصامیم لویهجرگه نقض قانون اساسی افغانستان است .دولت افغانستان با
دایر کردن این چنین لویهجرگهها که تا حاال چند نمونهی آن برگزار شده در پی مشروعیت
بخشیدن تصامیم سیاسی خویش بوده و از لویهجرگه استفادهی ابزاری میکند.رفراندم
توپنجم قانون اساسی افغانستان نیز پیشبینی شده،
یا همهپرسی که در مادهی شص 
موردی است که به صورت دموکراتیک به هر شهروند افغانستان این حق را میدهد
که در تصامیم ملی سهم بگیرد و بدون شک مشروعیت آن بیشتر از لویهجرگه است،
چون این حق به هر شهروند افغان که سن هجده را تکمیل کرده باشد ،داده شده نه
تعداد محدودی از افراد با ساختارهای قدیمی که تا حاال چندان کارا نبوده و همواره از
آن استفادهی ابزاری صورت گرفته است .در عین زمان با برگزاری رفراندم ،دموکراسی یا
همان مردمساالری اشتراکی تمثیل میشود و همهی شهروندان واجد شرایط میتوانند
در آن سهم بگیرند.

بخش ششم
نظـام سیاسـی پاکسـتان بـا انگیزهی
ایجـاد حکومتی مبتنی بر قوانین اسلامی
شـکل گرفت ،امـا از زمان ایجـاد حکومت
در پاکسـتان ،هیچگاهـی اسلامگرایان
موفق به دسـتگیری سـکان مدیریت این
کشـور نشـدهاند .هر چنـد توانسـتهاند در
خیلـی از موارد به قانون اساسـی و قوانین
حقوقـی کشـور رخنـه کنـد و بسـیاری از
قوانیـن سـختگیرانهی اسلامی را وارد
قوانیـن نافـذهی کشـور سـازد ،ولـی از
مدیریت مسـتقیم سیاسـت و حکومت در
ایـن کشـور دور بودهانـد.
بایـد توجه داشـت کـه اسلامگرایان
در پاکسـتان از توانمندیهـای فراوانـی
برخوردارنـد؛ از بسـیج عمومـی گرفتـه تـا
زیرسـوال بـردن نهادهـای دموکراتیـک
کشـور .ایـن وضعیـت سـبب شـده اسـت
تـا حکومـت و سیاسـت در ایـن کشـور به
فکـر راههـای بـرای تخلیـهی نیـرو و توان
اسلامگرایان در کشـور برآید کـه راهحل
جهاد در دو محور کشـمیر و افغانسـتان از
ی اسـت کـه حکومـت برای
جملـه مـوارد 
مصروفسـازی ایـن جریانـات در پیـش
گرفته اسـت.
سیاسـتمداران پاکسـتان در واقـع
بـا نیـروی رایـگان بـه جنـگ دشـمنان
خـود در ایـن دو حـوزه مـیرود .بدیهـی
اسـت کـه در افغانسـتان سیاسـتها و
اسـتراتیژی پاکسـتان دارای توفیقـات
ی اسـت ،زیـرا تعلقـات نـژادی دو
زیـاد 
سـوی خـط دیورنـد سـبب شـده اسـت
تـا همدلیهـای فراوانـی میـان دو سـوی
ایـن خـط در بیـن اقـوام جداشـده از هـم
بهوجـود بیایـد که ایـن خـود از موثرترین
ابزارهـای توفیق اسـتراتیژی پاکسـتان در
حـوزهی افغانسـتان بهشـمار مـیرود.
تاریـخ گـواه بـوده اسـت کـه در
افغانسـتان دیـن و مذهب همیشـه ابزاری
بـرای گسـترش قـدرت بـوده اسـت .در
ایـن میانـه نقـش محـوری در دسـت
قبایلـی بـوده اسـت کـه در پـی سـلطه بر
بخشهـای وسـیعی از جغرافیـا بودهانـد.
در مـورد قضیـهی افغانسـتان و پاکسـتان
نیـز ایـن موضوع تـا حدی زیادی درسـت
اسـت ،یعنـی کـه قبایلـی دو سـوی خـط
دیورنـد همیشـه در رویـای نزدیکـی و

پیوسـتن بـه هـم روزگار سـر کردهانـد
و ایـن حـس همدلـی توانسـته اسـت
بهعنـوان یـک ابـزاری نامیـرا در عمـق
سیاسـتهای پاکسـتان در افغانسـتان
عمـل کنـد.
پشـتونهای دو سـوی دیورنـد در
واقـع از یـک روش سـنتی قبایلـی پیروی
میکننـد کـه همدلـی بـا همنـژادان در
برابـر بیگانـگان یـا همـان غیریتسـتیزی
قبایلـی اسـت .ایـن خصیصـهی قومـی
توانسـته اسـت تـا یـک اسـتراتیژی
نهادینهشـده در میـان قبایـل خلـق شـود
کـه تلاش بـرای احیـای اقتـدار قبایـل
و تصـرف جغرافیـای بیشـتر در برابـر
بیگانگان باشـد .این روند سـبب همسـوی
فـراوان و تاثیرپذیـری زیـاد میـان قبایـل
دو سـوی مـرز شـده اسـت.
حیـات سیاسـی پاکسـتان بـا نویـد
اسالمیسـازی نظـام و حاکمیـت ایـن
کشـور رقـم خـورده اسـت .از واپسـین
روزهای اسـتقالل پاکستان از هند ،تمامی
تالشهـای پیاپـی نیروهـای اسلامگرا،
اجرای شـریعت اسلامی در متن سیسـتم
سیاسـی پاکسـتان بوده اسـت ،ولی ارتش
در کنـار نیروهـای بروکـرات ایـن کشـور
همیشـه در یـک تبانـی پنهـان و گاهـی
آشـکار در صـدد جلوگیـری از بـه قـدرت
رسـیدن اسلامگراها در ایـن کشـور عمل
کـرده اسـت .تـوان نیروهـای اسلامگرای
ایـن کشـور بیشـتر در تاثیرگـذاری روی
پالنهـای منطقـهای و داخلـی پاکسـتان
تبـارز مییابـد؛ ضمـن آنکـه ایـن نیروها

تـوان فوقالعـاده بـرای بسـیج عمومـی
مردم و کشـاندن آنهـا در در خیابانهای
پاکسـتان را دارد .هـر چنـد حضـور موثـر
اسلامگراها در کانـون تصمیمگیریهـای
دولـت پاکسـتان شـدیدا ضعیـف اسـت،
ولـی دولـت و ارتـش پاکسـتان در اکثـر
مـوارد ناچـار از مراعـت مالحظـات ایـن
گروههـا در سیاستسـازیهای داخلـی و
خارجـی خود اسـت.
نمونههـای تاثیرگـذاری آموزههـای
دینـی ایـن نیروهـا را میتـوان در قوانیـن
اسلامی حاکـم بـر پاکسـتان جسـتوجو
کـرد .در نظـر گرفتن نظرات اسلامگرایان
از جانـب ارتـش و دولـت در پاکسـتان در
منازعـات افغانسـتان و بندهـای شـدیدا
رادیکالیسـیتی قوانیـن جزای این کشـور،
قابـل توجـه اسـت .ایـن نیروهـا بـا تـوان
بسـیج عمومی نقـش بهسـزایی در تعیین
سیاسـت خارجـی پاکسـتان در ابعـاد
منطقـه و جهـان دارد .روی همیـن اصول
اسـت کـه نادیدهگرفتـن ایـن نیروهـا در
صحنـهی سیاسـی پاکسـتان میتوانـد
دردسـرهای جـدی و خطرناکـی را بـرای
سیاستسـازان ایـن کشـور خلـق کنـد.
گروههـای مذهبـی اسلامی در
پا کسـتا ن
یک :جمعیتالعلمای پاکستان
جمعیـت علمـای اسلام از لحـاظ
فکـری ،وابسـته بـه مکتـب دیوبنـدی
اسـت .مکتـب دیوبنـدی در سـال 1867
بـا تأسـیس مدرسـهی دیوبنـد در ایالـت
اتارپـرادش هنـد ،بـه عنـوان یـک گرایش

تاریخ گواه بوده است که در افغانستان دین و مذهب
همیشه ابزاری برای گسترش قدرت بوده است .در این
میانه نقش محوری در دست قبایلی بوده است که در
پی سلطه بر بخشهای وسیعی از جغرافیا بودهاند .در
مورد قضیهی افغانستان و پاکستان نیز این موضوع تا
حدی زیادی درست است ،یعنی که قبایلی دو سوی
خط دیورند همیشه در رویای نزدیکی و پیوستن به هم
روزگار سر کردهاند و این حس همدلی توانسته است
بهعنوان یک ابزاری نامیرا در عمق سیاستهای پاکستان
در افغانستان عمل کند.

فکـری به وجـود آمـد .دیوبندیهـا اصوالً
پیـروان مکتـب فکـری شـا ه ولـیاهلل بـه
شـمار میرونـد .ایـن مکتـب از لحـاظ
فقهـی پیـرو ابوحنیفـه و در کالم پیـرو
اشـاعره و ابـن تیمیه اسـت ،امـا بر خالف
ابـن تیمیـه کـه بـر «اجتهـاد» تأکیـد
زیـادی داشـت ،دیوبندیهـا بیشتـر اهل
تقلیـد و پیـروی از علمای سـلف هسـتند.
جمعیـت علمـای اسلام گـروه انشـعابی
از جمعیـت علمـای هنـد اسـت .قبـل از
تأسـیس پاکسـتان ،عـدهای از علمـای
وابسـته بـه جمعیت علمای هنـد ،به دلیل
مخالفـت بـا موضـع حمایتجویانـهی
«جمعیـت» از «کنگـره» ،مسـیر خـود را
از «جمعیـت» و «کنگره» جـدا کرده و به
دفـاع از سیاسـت انتقالطلبانهی «مسـلم
لیـگ» پرداختنـد.
در دسـامبر  1947زمانـی کـه
پاکسـتان بـه وجـود آمـد« ،جمعیـت»
در داخـل پاکسـتان بـه سـازماندهی
مجـدد پرداخـت .در سـال  1956موالنـا
مفتـی محمـود ،اجالسـی در «مولتـان»
تشـکیل داد و موجودیـت جدیـد حـزب
را تحـت رهبـری موالنـا احمـد علـی بـه
طـور رسـمی اعلام کـرد« .جمعیـت» از
ایـن سـال بـه بعـد بـه عنـوان یـک حزب
رسـمی سیاسـی وارد مبـارزات سیاسـی
گردیـد .جمعیـت علمـای اسلام همـواره
در موضعگیریهـای سیاسـی و مذهبـی
روش تندروانهای را در پیش گرفته اسـت.
یکـی از فعالیتهـای مهـم جمعیـت
علمـای اسلام ،مبـارزهی سرسـختانه
بـا فرقـهی قادیانـی و ارائـهی الیحـهی
غیرمسـلمان بـودن آن فرقـه در پارلمـان
بـوده اسـت.
جمعیـت علمـای اسلام بـه دلیـل
مواضـع تندروانـه و وجـود ناهماهنگـی در
سـطح فکـر و عمـل ،هـر از چندگاهـی از
درون بـا بحران روبهرو شـده اسـت .بحران
عمـدهی «جمعیـت» زمانـی آغاز شـد که
جمعیـت وارد یـک ائتلاف سیاسـی بـا
احـزاب ن ُـه گانـهی سیاسـی و مذهبـی
دیگـر پاکسـتان علیه دولـت ضیاءالحق در
سـال  1979شـد.
امـروز حداقـل دو گـروه تحـت
عنـوان جمعیـت علمـای اسلام (گـروه
فضلالرحمـان و گـروه سـمیعالحق) در

پاکسـتان فعالیـت دارند .جمعیـت علمای
اسلام از سـال  1956که تشـکیالت خود
را بازسـازی کـرد ،شـرکت در فعالیتهای
سیاسـی از جملـه حضـور در انتخابـات را
در دسـتور کار خـود قرار داد ،اما در سـال
 1958بـا روی کار آمـدن حکومت نظامی
اسـکندر میـرزا و جنـرال ایـوب خـان،
تمامـی احزاب سیاسـی و مذهبی کشـور،
غیرقانونـی اعلام شـدند .از سـال 1988
بـه بعـد جمعیـت در تمـام انتخاباتهـای
سیاسـی به صورت مسـتقل و یـا در اتحاد
بـا دیگـر احزاب شـرکت کرده اسـت ،ولی
موفقیـت آن تنهـا در ایالتهـای سـرحد
و بلوچسـتان تـا حـدودی قابـل توجـه
بـوده اسـت ،زیـرا بیشتریـن هـوادارن
ایـن جمعیـت در همیـن دو ایالـت تمرکز
یافتهانـد.
بینـش و اندیشـهی جمعیـت علمای
اسلام از لحاظ بینش اعتقادی و سیاسـی
جـزو اصولگراتریـن احـزاب اسلامی بـه
شـمار مـی رود .منابـع فکـری «جمعیت»
را قـرآن ،سـنت ،سـیرهی خلفـا و صحابـه
و علمـای سـلف ،بـه ویـژه امـام ابوحنیفه
تشـکیل میدهـد.تعریـف «جمعیـت» از
اسلام و مسـلمان بـودن ،با دیگـر احزاب
ً
کاملا تفـاوت دارد .در منشـور
اسلامی
«جمعیـت» راجع بـه تعریف «مسـلمان»
آمـده اسـت :مسـلمان کسـی اسـت که به
قـرآن و سـنت ،ایمـان داشـته و آن را در
پرتـو تشـریحات صحابـهی کـرام ،حجـت
بدانـد و بعـد از پیامبـر اسلام معتقـد بـه
هیـچ نبوت و شـریعتی نباشـد.
دربـارهی شـیوهی نظـام سیاسـی
اسلام ،معتقـد اسـت نظـام سیاسـی
بـر معیـار حکومـت خلفـای راشـدین و
صحابـهی پیامبـر ،تعییـن خواهـد شـد
و راجـع بـه شـرایط رییسجمهـوری
آورده اسـت کـه «رییسجمهـوری و
نخسـتوزیر الزم اسـت کـه مسـلمان،
مـرد و پیـرو مذهـب اکثریـت اهل سـنت
باشـد ».سـختگیریهای «جمعیـت» در
ضوابـط اسلامی بسـیار گسـترده اسـت و
شـامل تمام نهادهـای اجتماعی ،سیاسـی
و فرهنگـی میشـود .جمعیـت علمـای
اسلام بـا تاثیرپذیـری از جریـان شـاه
ولـیاهلل دهلـوی ،در مواضـع سیاسـی و
بینالمللـی خـود ،مبارزه با امریـکا و غرب

و دفـاع از جنبشهـای اسلامی را یک
اصولیتریـن محورهـای سیاسـت خار
خـود قـرار داده اسـت.
جمعیـت علمـای اسلام در دو
جهـاد افغانسـتان یکـی از حامیـان ج
نهضـت مقاومـت افغانسـتان بـود و بع
طالبان و اسـامه بـن الدن را مورد حم
قـرار داد .رهبران و سـران طالبان غالب
مدارس دینی وابسـته بـه جمعیت علم
اسلام ،آمـوزش دینـی دیدهاند.
جمعیـت علمـای اسلام در ط
مبازرات خطهی کشـمیر علیه هندوسـ
و در زمـان حضـور شـوروی سـابق
افغانسـتان و سـالهای پـس ازآن،
تمـام نیـرو از مبـارزان راه اسلام در
خـط نامبـرده بـدون توجـه بـه فشـا ر
بینالمللـی ادامـه داد .بیتوجهـی
فشـارهای داخلـی و خارجـی و ع
اعتنـا بـه افـکار عامـه ویژگیهـای تم
اسلامگرایان تندرو در سراسـر کشور
اسلامی اسـت .ایـن نحلـهی فکـ
اسلامی ،ریشـه در افـکار و اندیشـ ه
شـاه ولـیاهلل دهلـوی (762-1703
دارد .نهضـت شـاه ولـیاهلل ،در آغـاز ی
یـفرهنگـی بـود کـه اصلا
نهضـت فکر 
افـکار دینـی و خرافاتزدایـی را از زند
جامعـهی مسـلمانان هنـد ،هدف اساس
خـود قـرار داده بود ،اما پس از او ،پسـ
شـاه عبدالعزیـز ( )1824-1746و نو ه
شـاه اسـماعیل ( ،)1831-1781آن ر
یـک جنبـش اجتماعـی سیاسـی تبد
کـرده و علیـه سـلطهی انگلسـتان مو
گرفتند(موثقـی .)39/1374
در نیمـه دوم قـرن نوزدهـم میال
یکـی از علمـای برجسـتهی پیـرو نهض
شـاه ولـیاهلل ،به نـام محمدقاسـم نانو
در سـال  1284ه (1867م) مدرسـ
معـروف دیوبنـد را در قصبـهای
همیـن نـام در ایالـت اتارپرادیـش ه
بنیانگـذاری کـرد .مدرسـهی دیوبنـ
بـه تدریـج تبدیـل به یـک مکتـب فک
ویـژهای گشـت کـه تـا امـروز بـه اف
تحصیلکـرده در آنجـا و یـا وابسـته
طـرز تفکـر آن عنـوان دیوبنـدی اطلا
میشـود .بنیانگـذاران ایـن مدرس
حنفیانـی سـختگیر و دقیـق بودنـد
مبـادی تعلیـم و جزماندیشـی ،بـر عق
و مذاهـب کالمـی اشـعریه و ماترید
مشـی میکردند .مدرسـهی آنهـا تج
حیـات علـوم کالمـی در هند مسـلما
ش
وجهـهی همت خـود قـرارداد و دان 
جدیـد را از مـواد درسـی خـود حذف
(عزیـز احمـد .)83/1367مکتب دیوبن
پـس از اینکـه رنـگ سیاسـی نیـز پ
کـرد ،علمـای وابسـته بـه آن بـا همک
ح
تعـدادی از علمـای وابسـته بـه جنا 
دیگـر ،گـروه جمعیهالعلمـای هنـد ر
سـال  1919بـه وجـود آوردنـد.
پـس از تجزیـهی هنـد و بـه وج
آمـدن پاکسـتان ،شـاخهی انشـعابی
تحـت عنـوان جمعیهالعلمـای اسلا
فعالیتهـای خـود را در پاکسـتان فع
ادامـه داد .جمعیهالعلمـای اسلام
رهبـری موسـس جدیـد خـود ،مو
بشـیراحمد عثمانـی بـه حـزب سیاس
مذهبـی دیوبندیهـا تبدیـل شـد.
حـزب امروز بـه دو گروه اکثریـت و اق
تقسـیم گردیـده اسـت .رهبـری جن
اکثریـت را موالنا فضلالرحمـان و رهب
جنـاح اقلیـت را موالنـا سـمیعالحق
عهـده دارد .ایـن دو رهبـر ،هـر دو مت
به گروه قومی پشـتون هسـتند و از لح
فکری طرفداران سرسـخت قرآن و سـ
و سـیرهی خلفـا و صحابـه و معتقـد
نظریات علمای سـلف و مخالـف با اجت
و تجـدد بـه شـمار میرونـد .روابـط

جماعت علمای پاکست
وابسته به مکتب «بر
قرن  19برای مقابله
گردید .مکتب بریلوی
است .جمعیت علمای
اسالمی در پاکستان اس
و جمهوریپسندانهی ان
کشمیر نیز بر مذاکره و
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دو رهبـر پشـتونتبار دیوبنـدی بـا گـروه
طالبـان بسـیار عمیـق و ریشـهدار اسـت.
دو :جماعت علمای اسالم
دومیـن وقدرتمندتریـن جریـان
فکـری در پاکسـتان ،جریـان موالنـا
ابواالعلی مـودودی ( )1979 1903اسـت
که با اندک تسـامح میتـوان آن را جریان
اخوانـی نامیـد ،زیرا ریشـههای فکری این
گـروه بیشـتر تابـع اندیشـههای حـزب
اخوانالمسـلمین مسـتقر در مصـر اسـت.
ایـن حـزب از لحـاظ فکـری ،وابسـته بـه
مکتـب فکـری «بریلـوی» اسـت کـه پس
از اعلام موجودیـت پاکسـتان ،تأسـیس
شـد .بنیانگـذاران ایـن حـزب ،قبـل از
تأسـیس آن ،فعالیتهـای زیـادی در
جهت رشـد سـطح فکری مسـلمانان هند
و دفـاع از «نظریـهی دو قومیـت» انجـام
دادنـد .فعالیتهای آنـان عمدتـاً برگزاری
کنفرانسهایـی تحـت عنـوان «سـنی
کانفرانـس» بـود تـا از ایـن طریـق افـکار
عمومـی را متوجـه اهـداف و افـکار خـود
سـازند .ایـن حـزب در جریـان جنگهای
افغانسـتان بـا شـوروی سـابق ،ازگروههای
جمعیت اسلامی بـه رهبـری برهانالدین
ربانـی و حزب اسلامی گلبدیـن حکمتیار
حمایتهـای ایدئولوژیکـی و لوجسـتیکی
کر د .
جماعـت علمـای پاکسـتان دارای
گرایـش فقهـی و کالمـی وابسـته بـه
مکتـب «بریلـوی» اسـت کـه در نیمـهی
دوم قـرن  19بـرای مقابلـه بـا مکتـب
دیوبنـدی ،پایهگـذاری گردیـد .مکتـب
بریلـوی دارای گرایشهـای صوفیانـه
اسـت .جمعیت علمای پاکسـتان ،خواهان
برقـراری نظـام اسلامی در پاکسـتان
اسـت ،منتهـا از راههـای مسـالمتآمیز
و جمهوریپسـندانهی انقالبـی ،حتـا
نظریـهی آنهـا در قبـال کشـمیر نیـز بـر
توگـو مبتنـی اسـت.
مذاکـره و گف 
ابوالعلـی مـودودی علیرغـم اینکـه
شـخصیتی بنیادگـرا و تـا حـدودی متاثـر
از افـکار اصالحـی شـاه ولـیاهلل دهلـوی
در قـرن هیجدهـم میلادی اسـت ،امـا با
وجـود این میان اندیشـه و روش سیاسـی
او بـا جمعیهالعلمای اسلام تفـاوت زیادی
مشـاهده میشـود .مـودودی معتقـد بـه
برخـورد نقادانـه بـا تاریـخ صـدر اسلام
بـوده و در بـارهی نـوع حکومت اسلامی،
از جمهـوری الهی (تئوکراسـی جمهوری)
نـام برده اسـت( .مـودودی قانون اساسـی
دراسلام )115
مـودودی در کنـار تفکر سـلفیگری،
از نوعـی پذیـرش روشهـای معاصـر در
نظـام سیاسـی غافـل نمیباشـد .او بـه
نظـام چندحزبـی و انتخابـات آزاد اعتقـاد
کامـل داشـته واسـتفاده از شـیوههای
دولـتداری مـدرن را در حکومـت دینـی
تجویـز میکـرد و میگفـت :تشـخیص
دادن افـراد مـورد اطمینـان در محیـط ما
بـا آن راهـی کـه مسـلمانان اولیـه اسلام
میپیمودنـد ،امـکان نـدارد ،بنابرایـن باید
طبـق مقتضیـات زمان خـود راههایی را به
کار بریـم( .موثقـی پیشـین ص )280
مـودودی در سـال  1941میلادی
گـروه جماعـت اسلامی پاکسـتان را
بنیانگـذاری نمـود .ایـن حـزب امـروز
بزرگتریـن حزب اسلامی در پاکسـتان به
شـمار میآیـد .رهبـری کنونـی جماعـت
اسلامی را قاضـی حسـین احمـد بـه
عهـده دارد .قاضی حسـین احمـد طرفدار
وحـدت اسلامی و مبارزه با نفـوذ فرهنگ
غربـی اسـت ،امـا روش مبارزاتـی او کامال
مسـالمتآمیز و غیرانقالبـی بـوده و تحول
فکـری فرهنگـی را قبـل از هـر نـوع
تحولـی در نظـام سیاسـی الزم و ضـروری
میشـمارد.

تان دارای گرایش فقهی و کالمی
یلوی» است که در نیمهی دوم
با مکتب دیوبندی ،پایهگذاری
ی دارای گرایشهای صوفیانه
پاکستان ،خواهان برقراری نظام
ست ،منتها از راههای مسالمتآمیز
نقالبی ،حتا نظریهی آنها در قبال
توگو مبتنی است.
گف 
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فهرست  11نفری دانشجویان اخراجی چرا و چگونه تهیه شده است؟


طیـباهلل احسـاس دانشـجویی
اسـت کـه چهـار سـال پیـش از
ولسـوالی «درهپیـچ» والیـت کنـر بـه
دانشـکدهی زمیـن شناسـی دانشـگاه
کابـل راه یافـت .بعـد از سـپری کـردن
دورهی دانشـجویی ،او چهارمـاه پیـش
پایاننامـهی دانشـجوییاش را نوشـت
و اکنـون انتظـار میکشـد تـا مـدارک
تحصیلـیاش را بگیـرد .طیـباهلل
میگویـد ،در بیـن اعضـای خانـوادهی
نسـبتا فقیـرش ،تنهـا کسـی اسـت که
بـه دانشـگاه راه یافتـه و درس خوانـده
اسـت.
ایـن مسـیر بـرای طیـباهلل و
خانـوادهاش مسـیری آسـانی نبـوده
اسـت .او میگویـد ،در طول چهار سـال
تحصیل در دانشـگاه کابـل ،نیمهروز در
چهارراهیهـا دستفروشـی میکـرده
تـا هزینـهی تحصیلـش را تامیـن کند.
طیـباهلل و ده دانشـجوی دیگر که
بیشترشـان وضعیـت مشـابه دارنـد ،از
سـوی ریاسـت دانشـگاه کابـل در یـک
تصمیـم ناگهانـی و پرسـشبرانگیز ،بـه
اتهـام دسـت داشـتن در درگیریـی که
میـان دانشـجویان مقیـم خوابـگاه در
 24عقـرب سـال گذشـته اتفـاق افتاد،
از دانشـگاه اخـراج شـدهاند و مراحـل
صـدور مـدارک تحصیلیشـان نیـز بـه
تعلیـق در آمده اسـت.
در جریـان تحصیل شـماری از این
دانشـجویان از سـوی ریاسـت دانشـگاه
کابـل بارهـا بهعنـوان دانشـجویان
ممتـاز تقدیـر شـدهاند .حـاال ایـن
دانشـجویان چندیـن مـاه میشـود بـه
دنبـال ایـن هسـتند کـه بداننـد چـرا
و بـه چـه جرمـی از دانشـگاه اخـراج
و یـا صـدور مـدارک تحصیلیشـان
بـه تعلیـق درامـده اسـت .تاهنـوز
کـه سـه مـاه از ایـن اتفـاق میگـذرد
دلیـل و پاسـخ قناعتبخـش از سـوی
مسـئوالن دانشـگاه دریافـت نکردهاند و
دادخواهیشـان نیـز بـه جایی نرسـیده
اسـت.
در درگیـری میـان دانشـجویان
مقیـم خوابـگاه دانشـگاه کابـل کـه
در  24عقـرب سـال گذشـته رخداد
دسـتکم یـک تـن کشـته و دههـا
تـن زخمی شـدند .مسـئوالن دانشـگاه
کابـل و وزارت تحصیلات عالـی در آن
زمـان بـه رسـانهها گفتنـد که ایـن در
گیـری نخسـت در شـب  24عقـرب
در طعامخانـهی ایـن خوابـگاه ،صـرف
میـان دو دانشـجو رخداده و سـپس بـا
مداخلـهی افراد «اسـتفاده جـو» به آن
سمتوسـوی قومی داده شـده و فردای

آن بهشـکل گروهـی گسـترش یافـت.
شماری از دانشـجویان و شاهدان عینی
گفتـه بودنـد کـه در آن روز ،گروهی از
دانشآمـوزان خوابـگاه رحمـان بابا وارد
دانشـگاه شـده و بـا دانشـجویان دیگر،
درگیـر شـده بودنـد.
یـک روز پـس از آن درگیـری
مسـئوالن دانشـگاه کابل برای برقراری
نظـم و جلوگیـری از درگیریهـا
دروازهی خوابگاه را بسـت .برای بررسی
ایـن قضیـه ،هیاتـی از سـوی ریاسـت
جمهـوری نیز تعیین شـد و شـماری از
دانشـجویان از سـوی نیروهـای امنیتی
در پیوند به این قضیه دسـتگیر شـدند.
فهرسـت  11نفـری چـرا و چگونـه
تهیه شـده اسـت؟
پس از گذشـت دو مـاه از درگیری
در خوابـگاه دانشـگاه کابـل ،در هشـت
دلـو  ،1397معاونـت امـور دانشـجویان
دانشـگاه کابـل مکتوبـی را مبنـی بـر
اخـراج و توقـف مراحـل صـدور مدارک
تحصیلی  11دانشـجو به دانشـکدههای
مربوط هیشـان میفرسـتد .در مکتـوب
آمـده اسـت کـه کمیتـهی نظـم و
دسـپلین دانشـگاه کابل پس از بررسـی
بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه
کـه ایـن دانشـجویان از «محـرکان»
درگیـری  24عقـرب سـال گذشـته در
خوابـگاه ایـن دانشـگاه بـوده انـد.
از میـان ایـن دانشـجویان کـه
از سـوی کمیتـهی نظـم و دسـپلین
دانشـگاه کابـل بـه عنـوان «محـرکان»
درگیـری شـناخته شـدهاند ،هشـت
دانشـجو در آسـتانهی فراغـت ،یـک
دانشـجو در سـال اول تحصیلـی و دو
دانشـجو در سـال سـوم تحصیلیشـان
قـرار دارنـد .در مکتـوب آمده اسـت که
این دانشـجویان از دانشـگاه اخـراج اند
و مراحـل صـدور مدارک تحصیلیشـان
تـا فیصلـهی بعـدی شـورای علمـی
دانشـگاه در حـال تعلیـق قـرار گیـرد.
منابعی به اطالعـات روز میگویند
کـه این فیصله از سـوی شـورای علمی
دانشـگاه نیـز تایید شـده و بـرای نهایی
کـردن آن اکنـون بـه شـورای عالـی
وزارت تحصیلات عالی فرسـتاده شـده
است.
ایـن فیصلـ ه در حالـی از سـوی
شـورای علمـی دانشـگاه نهایـی و
تصویـب شـده اسـت کـه بـه اسـاس
مـادهی اول الیحـهی نظـم و دسـپلین
تحصیلات عالـی ،اخـراج موقـت یـا
دایمـی دانشـجویان و اسـتادان در
صورتـی عملی میشـود که جـرم آن از
سـوی دادگاه بـا صالحیـت ثابت شـده

لیاقت الیق

باشـد .در ایـن الیحـه آمده اسـت« :در
صـورت اثبـات جـرم در محکمـهی بـا
صالحیـت از وظیفـه و تحصیـل نظر به
خفـت و شـدت جـرم و جـزای تعییـن
شـده توسـط محکمه به صـورت موقت
یـا دایم ،از موسسـات تحصیلات عالی
اخـراج مـی گـردد»
همچنیـن در مـادهی چهـارم ایـن
الیحـه آمده اسـت در صورتـی که جرم
متخلـف از سـوی دادگاه بـا صالحیـت
بـه اسـاس قوانیـن جزایی کشـور ثابت
نشـود ،از طریـق توصیـه ،هشـدار،
تبدیلـی و یـا تنزیـل رتبـه تادیـب
میشـود -1 « :.تخلفاتـی که برحسـب
قوانیـن جزایـی جـرم محسـوب مـی
شـوند شـامل حکم ماده اول و دوم این
الیحـه می گـردد -2 .متخلف در سـایر
مـوارد بـه ترتیب زیر تادیـب می گردد،
توصیـه ،اخطـار ،تنزیل موقـف ،تبدیلی
کـه حالـت تادیبـی داشـته باشـد ،بـه
تصویـب شـورای علمـی موسسـه»
دانشـجویان اخراجـی بـه اطالعات
روز میگوینـد ،از اینکـه آنـان به عنوان
«محـرکان» درگیـری شـناخته شـده
و بـه ایـن اتهـام از دانشـگاه اخـراج
میشـوند ،شـوکه شـدهاند .آنـان
میگوینـد کـه ایـن تصمیـم و فیصلـه
کمیتـهی نظـم و دسـپلین دانشـگاه،
«سفارشی و سیاسـی» است و برمبنای
هیچ سـندی اسـتوار نیسـت .دسـتکم
چهـار تـن آنان میگویند کـه در هنگام
درگیـری در خوابگاه حضور نداشـتهاند.
یونـس عاشـوری که بـه نمایندگی
از ایـن دانشـجویان میگویـد کـه
تـا هنـوز هیـچ کـدام آنهـا در
جریـان تحصیـل از سـوی دانشـگاه و
استادانشـان حتـا توصیـه یا هشـداری
دریافـت نکردهانـد.
بـه اسـاس اسـناد دستداشـتهی
ایـن دانشـجویان ،فهرسـت آنـان از
سـوی نهادهـای امنیتـی و مدیریـت
خوابـگاه بهعنوان «محـرکان» درگیری
ترتیـب نشـده اسـت .ایـن دانشـجویان

میگوینـد کـه این اسـناد را به شـورای
علمـی و کمیتـهی نظـم و دسـپلین
دانشـگاه ارایـه کردهانـد امـا هیـچ
توجهـی بـه آن نشـده اسـت.
نورعلی پناهی یکی از دانشـجویان
اخراجـی بـه اطالعـات روز مـی گویـد:
«در نشسـت کمیتـهی نظم و دسـپلین
کـه بـرای تجدیـد نظـر برگـزار شـده
بـود تنها سـه نفر از اسـتادان اشـتراک
داشـتند .مسـئوالن امنیتـی ،مدیـر
خوابـگاه و سـایر اعضـای ایـن کمیتـه
اشـتراک نداشـتند و به موضوع اهمیت
ندادنـد .در آن نشسـت بـه اسـناد مـا
هیچ توجه نشـد و گفتنـد که مجبوریم
فیصلـهی اولـی را قبـول کنیـم»
دانشـجویان اخراجـی مسـئوالن
دانشـگاه کابـل را بـه اعمـال تبعیـض
قومـی متهـم میکننـد و میگوینـد
کـه ایـن تصمیم به سـفارش مسـتقیم
رییـس دانشـگاه کابـل کـه «غـرض
قومی و سیاسـی» داشـته ،گرفته شـده
ا ست .
آقـای پناهـی میگویـد کـه در
فهرسـت  11نفـری ،بیشـتر نمایندگان
دانشـجویان از والیتهـای مختلـف
شـاملاند .او میگویـد اگـر قـرار بـود
در این فهرسـت نمایندگان دانشجویان
در خوابـگاه شـامل میشـد ،بایـد
نماینـدگان قـوم پشـتون نیـز شـامل
فهرسـت میشـد امـا در ایـن فهرسـت
هفـت نفـر از قـوم هـزاره ،سـه نفـر
تاجیـک و تنهـا یک نفر از قوم پشـتون
شـاملاند« :آن یـک نفـر دانشـجویی
کـه از قوم پشـتون اسـت ،شـخص بی
غرضی اسـت کـه در چهارراهی دسـت
فروشـی می کنـد و به صورت نمایشـی
او را شـامل این فهرسـت کرده اسـت».
مسـئوالن دانشـگاه کابـل امـا
تاهنـوز در ایـن مـورد پاسـخی ارائـه
نکردهانـد امـا منابعـی بـه اطالعـات
روز میگوینـد کـه در ایـن مـورد
دسـتکم چهـار نشسـت کمیتـه نظـم
و دسـپلین برگـزار شـده اسـت و در دو

نشسـت این فهرسـت به دلیل مشخص
نبـودن مرجـع و نداشـتن مهـر و امضا،
رد شـده و هیـچ تصمیمـی هـم گرفته
نشـده اسـت .بـه گفتـهی ایـن منبـع
پـس از رد فهرسـت از سـوی کمیتـه
نظـم و دسـپلین ،رییـس دانشـگاه
کابـل بـه مدیریـت و فرماندهـی واحـد
امنیتـی خوابـگاه دسـتور میدهـد کـه
ایـن فهرسـت را بـا مهـر و امضـا به این
کمیتـه بـه عنـوان محـرکان درگیـری
بفرسـتند و اعضـای کمیته نیـز مجبور
میشـوند کـه چنیـن فیصلـهای را
بیـرون دهنـد.
نادر محسـنی ،عضو هیات بررسـی
درگیـری دانشـجویان ،نیـز در مـورد
فهرسـت دانشـجویان اخراجی میگوید
کـه این فهرسـت در زمان بررسـیهای
هیـات حقیقتیـاب از سـوی ریاسـت
دانشـگاه کابـل بهعنـوان نماینـدگان
دانشـجویان بـه آنـان ارایـه شـده بـود،
نـه بـه عنـوان محـرکان درگیـری.
آقـای محسـنی ترتیـب ایـن فهرسـت
را از سـوی هیـات بررسـی قضیـه رد
میکنـد و میگویـد کـه در گـزارش
ایـن هیـات واضیح آمده اسـت که هیچ
دانشـجویی اخـراج نشـود بلکـه تنهـا
تدابیـر انضباطـی بـرای جلوگیـری از
تکـرار درگیریها گرفته شـود« :تادیب
دانشـجویان تنهـا در حـد تبدیلـی و
اخـراج از خوابـگاه توصیـه شـده بـود»
آقـای محسـنی میگویـد ،غیـر از
ایـن فهرسـت در پیونـد بـه درگیـری
شآمـوزان
دانشـجویان ،شـماری از دان 
خوابـگاه رحمـان بابـا و دانشـجویان
دانشـگاه کابـل در آن زمـان از سـوی
نیروهـای امنیتـی دسـتگیر شـده بـود.
بـه گفتـهی آقـای محسـنی ،در مـورد
ایـن قضیـه ریاسـت جمهـوری دسـتور
داده بـود که به اسـاس پیشـنهاد هیات
بررسـیکننده تصمیـم گرفتـه شـود
و دانشـجویان دستگیرشـده نیـز بـرای
سـپری کـردن امتحانشـان بـا ضمانت
رها شـوند.

این فیصل ه در حالی از سوی شورای علمی دانشگاه نهایی و تصویب شده است
که به اساس مادهی اول الیحهی نظم و دسپلین تحصیالت عالی ،اخراج موقت یا
دایمی دانشجویان و استادان در صورتی عملی میشود که جرم آن از سوی دادگاه
با صالحیت ثابت شده باشد .در این الیحه آمده است« :در صورت اثبات جرم
در محکمهی با صالحیت از وظیفه و تحصیل نظر به خفت و شدت جرم و جزای
تعیین شده توسط محکمه به صورت موقت یا دایم ،از موسسات تحصیالت عالی
اخراج می گردد»
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کیم جونگ-اون برای مالقات با پوتین به روسیه سفر میکند

اطالعات روز :خبرگزاری رسـمی
کوریـای شـمالی گفتـه اسـت کـه
رهبـر ایـن کشـور «بـه زودی» بـرای
مالقـات بـا رییسجمهـوری روسـیه
بـه آن کشـور سـفر میکنـد.
خبرگـزاری در گـزارش خـود که
روز سهشـنبه ٣ ،ثـور ( ٢٣اپریـل)،
منتشـر کـرده بـه زمـان و مـکان
ایـن دیـدار اشـاره نمیکنـد ،امـا

سـخنگوی دفتـر والدیمیـر پوتیـن،
رییسجمهـوری روسـیه گفتـه اسـت
کـه مالقـات کیـم جونـگاون ،رهبـر
کوریـای شـمالی ،بـا آقـای پوتیـن تا
قبـل از پایان ماه جـاری انجام خواهد
گرفـت و یـک روزنامـهی روسـی
گـزارش کـرده اسـت کـه رهبـران دو
کشـور روز  ٢٥اپریـل  -دو روز دیگـر
 -در شـهر والدیوسـتوک در جنـوب

اطالعـات روز :مقـام هـای بریتانیایـی
روز دوشـنبه دوم ثورگفتهانـد کـه گارد
سـاحلی ایـن کشـور  ۳۶پناهجـو را کـه
میخواسـتند با سـه قایـق به طـور جداگانه
بـا عبـور از کانـال مانـش خـود را بـه ایـن
کشـور برسـانند ،به مقامـات مرزبانی تحویل
داده اسـت .گفتـه میشـود ،شـماری از این
پناهجویـان ایرانـی بودنـد.
بـه نقـل از رادیـو فـردا ،نیروهـای
مرزبانـی نیـز این افـراد را بـه اداره مهاجرت
بریتانیـا تحویـل دادهانـد.
وب سـایت «ایندیپندنـت» میگویـد،
سـاعت اولیـه روز دوشـنبه ابتـدا  ۱۱مـرد
سرنشـینان یـک قایـق کوچـک توسـط
نیروهـای گارد سـاحلی بریتانیـا بازداشـت
شـدند .طبـق ایـن گـزارش ،مـردان

شـرق روسـیه مالقـات خواهنـد کرد.
خبرگـزاری یونهـاپ کوریـای
جنوبـی گفتـه اسـت کـه کیـم
چانگسـون ،از دسـتیاران رهبـر
کوریـای شـمالی ،در روزهـای اخیـر
در والدیوسـتوک دیـده شـده و یک
سـایت خبـری کوریـای جنوبـی کـه
تحـوالت کوریـای شـمالی را زیر نظر
دارد تصاویـری را منتشـر کـرده کـه

حاکـی از آمادگـی ایـن شـهر بـرای
پذیرایـی از کیـم جونـگاون اسـت.
بـه گـزارش بیبیسـی فارسـی،
در مـورد برنامهی این دیدار گزارشـی
منتشـر نشـده ،اما سـفر رهبر کوریای
شـمالی در حالـی گـزارش میشـود
کـه دومین دیـدار او با دونالـد ترمپ،
رییسجمهـوری امریـکا کـه در مـاه
فبـروری در پایتخـت ویتنـام برگـزار
شـد ،بـدون نتیجـه پایـان یافـت.
گفته شـده اسـت که دلیـل بینتیجه
مانـدن ایـن دیـدار اصـرار امریـکا بـر
توقـف کامـل برنامـهی اتمـی کوریای
شـمالی قبـل از لغـو تحریمهـای
اقتصـادی و خواسـت کوریای شـمالی
بـر لغـو تحریمهـا در برابـر اقـدام
گامبـهگام ایـن کشـور در پایـان دادن
بـه برنامـه اتمـی خـود بوده اسـت.
کوریـای شـمالی در حـال
حاضـر بـا مشـکالت شـدید اقتصادی
مواجـه اسـت کـه آن را ناشـی
از نحـوهی مدیریـت دولـت ایـن
کشـور ،اختصـاص منابـع اقتصـادی
بـه برنامههـای نظامـی و همچنیـن

تحریمهـای بینالمللـی و یکجانبـه
علیـه برنامههای هسـتهای و موشـکی
ایـن کشـور دانسـتهاند.
رییسجمهـوری امریـکا وعـده
داده اسـت کـه در صـورت خاتمـهی
برنامـه اتمـی کوریای شـمالی ،ایاالت
متحـده بـه توسـعه اقتصـادی آن
کشـور کمـک خواهـد کـرد و اخیـرا
گفتـه اسـت کـه کوریـای شـمالی از
ظرفیـت خـارق العـادهای برای رشـد
و توسـعه اقتصـادی برخـوردار اسـت.
برخـی ناظـران گفتهانـد کیـم
جونـگاون در نظـر دارد در مالقـات
بـا والدیمیـر پوتین خواسـتار حمایت
روسـیه از برنامـه خـود بـرای بهبـود
اقتصـاد کوریـای شـمالی شـود .بـه
گفتـه آنـان ،رهبـر کوریـای شـمالی
مایـل اسـت نشـان دهـد کـه بـرای
حل مشـکالت کشـور خود بـه چین و
امریکا وابسـته نیسـت .از نظر روسـیه
نیـز ایـن سـفر میتوانـد نشـانهی آن
باشـد کـه ایـن کشـور نیـز یکـی از
«قدرتهـای» تاثیرگـذار در تحـوالت
منطقـه اسـت.

تغییر موضع جاپان
در خبـری دیگـر در مـورد روابط
خارجـی کوریـای شـمالی ،دولـت
گفتـه اسـت کـه سیاسـت «حداکثـر
فشـار» بـر کوریـای شـمالی را کنـار
گذاشـته اسـت.
در دسـتورالعمل دیپلماتیـک
جاپـان بـرای سـال جـاری کـه امروز،
سهشـنبه ،منتشـر شـد آمـده اسـت
کـه بـا توجـه بـه تحـوالت اخیـر در
روابـط خارجـی کوریـای شـمالی از
جملـه مالقـات رهبـر آن کشـور بـا
رییسجمهـوری ایـاالت متحـده،
جاپـان دنبـال کـردن سیاسـت
حداکثـر فشـار بـر کوریای شـمالی را
دیگـر الزم نمیدانـد.
بـه گفتـه ناظـران ،دسـتورالعمل
جدیـد دولـت جاپـان حاکـی از آن
اسـت کـه شـینزو آبـه ،نخسـت وزیر،
کـه معموال مواضـع سـختگیرانهای را
در سیاسـت خارجـی دنبـال میکند،
تحـوالت اخیـر در رویکـرد خارجـی
کوریـای شـمالی را مثبـت ارزیابـی
کرده اسـت.

توقیف سه قایق با  ۳۶مهاجر ایرانی و عراقی در سواحل بریتانیا

شـهروندان ایـران و عـراق بودنـد.
دومیـن قایـق که حامـل  ۱۵مرد ،زن و
کـودک عراقـی بـود درمنطقه کنـت تحویل
نیروهـای مرزبانی داده شـدند.
سـومین قایـق نیـز کـه حامـل  ۹مـرد
و یـک زن ایرانـی بـود نیـز توسـط نیروهای
گارد سـاحلی بـه مقامات محلـی مرزبانی در
دوور تحویـل داده شـدند.
یـک سـخنگوی وزارت کشـور بریتانیـا
در ایـن زمینـه گفتـه است،کسـانی کـه بـا
قایقهـای کوچـک میکوشـند از کانـال
مانـش عبـور کننـد ،نـه تنهـا جـان خـود را
بلکـه جـان کـودکان را نیـز بـه مخاطره می
اندازند.
ایـن سـخنگوی اضافـه کرده اسـت :از
زمسـتان گذشـته و بـه دنبال حـوادث پیش

آمـده در رونـد عبـور مهاجـران از طریـق
کانـال مانـش ،همـکاری بریتانیـا و فرانسـه
بـرای مقابلـه بـا ایـن پدیـده آغـاز شـده و
فعالیـت هـای مرکز اطالعـات و همکاری در
کالـه (در فرانسـه) افزایـش یافتـه اسـت.
یـک سـخنگوی گارد سـاحلی بریتانیـا
نیـز گفتـه اسـت کـه در هـر سـه مـورد در
روز دوشـنبه بـه نیروهـای مرزبانـی کمـک
کرد هانـد.
گـزارش هـا حاکـی اسـت کـه از سـوم
نوامبـر سـال  ۲۰۱۸تاکنـون  ۴۹۳نفـر از
جملـه  ۳۵کـودک بـا قایقهـای کوچـک
از کانـال مانـش عبـور کـرده و خـود را بـه
بریتانیـا رسـاندهاند.
به گـزارش خبرگزاری فرانسـه  ،هزاران
مهاجـران از خاورمیانـه و آفریقا می کوشـند

خود را به سـواحل بریتانیا برسـاند.
شـهر سـاحلی کالـه کوتاهتریـن مسـیر
آبـی میـان فرانسـه و بریتانیـا را دارد و از
زمـان برچیـده شـدن اردوگاه موسـوم

بـه «جنـگل» در ایـن شـهر ،بسـیاری از
پناهجویـان سـاکن در کالـه ،اقدامـات خـود
بـرای رسـیدن بـه خـاک بـه بریتانیـا را
تشـدید کردهانـد.

حمالت سریالنکا؛ وزیر دفاع:

اطالعـات روز :روان ویجـرواردن
وزیـر دفـاع سـریالنکا بـه بـه پارلمان
ایـن کشـور گفـت «تحقیقـات اولیه»
نشـان مـی دهد هشـت حملـه مرگبار
بـه کلیسـاها و هتلهـای لوکـس
«انتقـام» حملـه بـه دو مسـجد در
نیوزیلنـد بـوده اسـت.
به گزارش بیبیسـی فارسـی ،در
حمالت سـریالنکا  ٣٢١نفر کشـته و
بیـش از پانصـد نفـر زخمی شـدهاند و
اشـاره وزیر دفـاع سـریالنکا به حمله
به دو مسـجد در شـهر کرایسـتچرچ
نیوزیلنـد بـود کـه پنـج هفتـه پیـش
اتفـاق افتـاد و باعـث کشـته شـدن
پنجـاه نفر شـد.
آقای ویجـرواردن همچنین گفت
کـه باید عامالن حمالت را «بخشـی از
یـک شـبکه بینالمللی تـرور» در نظر
گرفـت .بـه گفتـه مقامات سـریالنکا
حملات کار یـک گـروه اسلامگرای
تنـدرو و نسـبتا ناشـناخته بـه نـام
جماعـت ملـی توحید اسـت.
وزیـر دفـاع سـریالنکا همچنین
گفـت کـه جماعـت ملـی توحیـد
بـا گـرو ه تنـدروی دیگـری بـه نـام
«جماعـت مجاهدیـن هنـد» مرتبـط
بـوده اسـت .او توضیـح بیشـتری در
ایـن بـاره نـداد و در بـاره ایـن گـروه
هـم اطالعـات چندانـی وجـود نـدارد
جز اینکه سـال پیش تاسـیس شـده و
با گروه مشـابهی در بنـگالدش مرتبط
دانسـته میشـود.
داعش مسـئولیت ایـن حمالت را
بـه عهـده گرفتـه امـا بـه ایـن موضوع
بایـد بـه دیـده تردیـد نگریسـت چون
معمـوال داعـش خـود را مسـئول تمام

حملات مشـابه معرفـی میکند.
در حالـی خاکسـپاری قربانیـان
ایـن حملات آغـاز شـده خشـم
همگانـی از عملکـرد دسـتگاههای
اطالعاتـی سـریالنکا رو بـه افزایـش
اسـت و درگیـری جناحهـای سیاسـی
باعـث شـده هشـدارها امنیتـی نادیده
گرفتـه شـوند یـا اطالعـات در اختیـار
نهادهـای مسـئول قـرار نگیـرد.
تاکنـون چهـل مظنون بازداشـت
شـدهاند کـه یکـی از آنهـا شـهروند
سـوریه اسـت.
گـزارش هـا حاکیسـت کـه
سـازمانهای امنیتـی سـریالنکا گـروه
جهـادی «جماعـت ملـی توحیـد»
را زیـر نظـر داشـتند و پولیـس را در
جریـان برنامـه این گـروه بـرای حمله
ای احتمالـی قـرار داده بودنـد.
در بـاره گـروه جهـادی «جماعت

این حمالت به انتقام حمله به دو مسجد در نیوزیلند بود
ملـی توحیـد» شـناخت زیـادی
وجـود نـدارد و بیشـتر بـا تخریـب
مجسـمههای بودایـی مرتبط دانسـته
میشـد .
امـا وزرای دولـت مـی گوینـد
رانیـل ویکرمسـینگه ،نخسـت وزیـر،
و کابینـهاش در جریـان ایـن تهدیـد
گذاشـته نشـده بودنـد.
آقـای ویکرمسـینگه سـه شـنبه
را «روز سـوگواری بـرای جـان هـای
بیگناهـی کـه بـی دلیـل از دسـت
رفتنـد» اعلام کـرده اسـت.
او افـزود« :واجـب اسـت کـه در
برابـر ایـن تـراژدی غیرقابـل وصـف
اتحـاد خـود را بـه عنـوان مـردم
سـریالنکا حفـظ کنیـم».
«ناکامی عظیم اطالعاتی»
راجیتـا سـناراتنه ،سـخنگوی
دولـت ،در کنفرانسـی خبـری گفـت

کـه نخسـت وزیـر در جریـان گـزارش
اطالعاتـی مربـوط بـه ایـن تهدیـد
گذاشـته نشـده بـود ،وضعیتـی کـه
بـه گفتـه او ناشـی از اختلاف میـان
نخسـت وزیـر و رییسجمهـور
مایتریپـاال سیریسـنا اسـت.
آقـای سیریسـنا ،نخسـت وزیـر
و کابینـه او را در مـاه اکتبـر برکنـار
و سـعی کـرد نخسـت وزیـر دیگـری
را منصـوب کنـد ،تحولـی کـه باعـث
بحـران در ایـن کشـور شـد.
او تحت فشـار دیوان عالی مجبور
شـد آقای ویکرمسـینگه را دوبـاره ابقا
کنـد ،امـا ظاهـرا نخسـت وزیـر را در
جریـان گـزارش هـای اطالعاتـی نمی
گذاشت.
سـخنگوی دولـت گفت سـازمان
هـای اطالعاتـی از روز  ۴آپریل شـروع
بـه صـدور هشـدارهایی دربـاره ایـن

گـروه کردند ،کـه به دنبـال آن وزارت
دفاع گزارشـی مشـروح از این هشـدار
را بـرای رییـس پولیـس فرسـتاد و در
روز  ۱۱آپریل یادداشـتی برای روسای
بخـش هـای مختلـف امنیتـی ارسـال
شـد .او گفـت اطالعاتی کـه در اختیار
پولیس گذاشـته شـد شـامل هشداری
از یـک دسـتگاه اطالعاتـی خارجـی
دربـاره حملـه احتمالـی ایـن گـروه و
همچنیـن نـام اعضـای آن بود.
رسـانه هـای امریکایـی بـه نقـل
از مقـام هـای سـریالنکایی نوشـته
انـد کـه هـم هنـد و هـم امریـکا اوایل
آپریـل در مـورد ایـن تهدید به سـری
النـکا هشـدار داده بودنـد.
روز دوشـنبه معلـوم نبـود کـه آیا
رییسجمهـور مایتریپاال سیریسـنا در
جریـان این هشـدارها گذاشـته شـده
بـود یـا نه.
شـیرال الکتیلاکا از مشـاوران
ارشـد آقـای سیریسـنا به بی بی سـی
گفـت« :برداشـت مـا ایـن اسـت کـه
گـزارش بـه درسـتی میـان دسـتگاه
هـای امنیتـی و پولیـس توزیع شـد».
او گفـت کـه رییسجمهـور یـک
کمیتـه ویـژه را تحـت هدایـت یـک
قاضـی دیـوان عالـی مسـئول بررسـی
موضـوع کـرده اسـت.
راف حکیـم ،وزیـر برنامـه ریـزی
شـهری ،ایـن حملات را «ناکامـی
عظیـم اطالعاتـی» توصیـف کـرد.
او گفـت« :برای همه ما شـرم آور
اسـت .همـه ما بـه خاطر ایـن موضوع
خجالتزده هستیم».
هاریـن فرنانـدو وزیـر ارتباطـات
راه دور سـریالنکا در توییتـی نوشـت:

«بعضـی از افسـران اطالعاتـی از ایـن
حادثـه آگاه بودنـد .بـرای همیـن
تاخیـری در واکنـش وجـود داشـته.
بایـد بـه طـور جـدی بررسـی کـرد و
دیـد چـرا ایـن هشـدار نادیـده گرفته
شـد».
مقـام هـای سـریالنکا دوشـنبه
در کشـور وضعیـت اضطـراری اعلام
کردنـد کـه از نیمـه شـب ( ۱۸:۳۰بـه
وقـت گرینویچ) به اجرا گذاشـته شـده
و هنـوز ادامـه دارد.
بـا ایـن تصمیـم پولیـس و ارتش
اختیارات گسـترده ای برای بازداشـت
و بازجویـی از مظنونـان بـدون حکـم
دادگاه پیـدا می کننـد  -اختیاراتی که
آخریـن بـار در جریـان جنـگ داخلی
ایـن کشـور مشـاهده شـده بود.
سـریالنکا چنـد دهـه درگیـر
جنـگ داخلـی خونیـن بیـن ببرهـای
تامیـل و دولـت بـود کـه سـرانجام
در سـال  ٢٠٠٩بـا شکسـت سـنگین
چریکهـای تامیـل بـه پایـان رسـید.
در سـالهای اخیـر بیـن اکثریت
سـینهالی بودایـی و اقلیـت مسـلمان
درگیریهـای جـدی بـوده و تقریبـا
یـک سـال پیـش دولـت مجبـور شـد
دوازده روز وضعیـت اضطـراری اعلام
کنـد تـا بتوانـد جلـوی شـورش علیـه
مسـلمانان را بگیرد .مسـیحیان سـری
النـکا نیـز از آزارهـای بودایـی هـای
تنـدرو شـکایت دارنـد.
بودایـی هـا سـه چهـارم جمعیت
بیسـت میلیونی سـریالنکا را تشکیل
میدهنـد .مسـلمانان آن کشـور ،از
اقلیـت تامیل زبـان هسـتند ،حدود ٩
درصـد جمعیت هسـتند.

چهارشنبه
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« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

« دعوت به داوطلبی روش باز داخلی»

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاســت تهیــه و تــدارکات وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری از تمــام داوطلبان
واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد تــا در پروســه داوطلبــی پــروژه سیســتم
آبیــاری ســولری نرنــگ داگ ولســوالی مرکــز والیــت کنــر اشــتراک نمــوده
شــرطنامه مربوطــه را در فلشدیســک (حافظــه) بطــور رایــگان از آمریــت
تــدارکات امــور ســاختمانی یــا از ویبســایت اداره تــدارکات ملــی www.
 npa.gov.afبدســت آورده ،آفرهــای خویــش را مطابــق شــرایط منــدرج
شــرطنامه و طبــق قانــون و طرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته از تاریــخ نشــر
اعــان الــی  28ثــور ســال  1398ســاعت  9:45قبــل از ظهــر بــه تعمیــر عقــب
منابــع بشــری ،آمریــت تــدارکات امــور ســاختمانی ،دفتــر جلســات ریاســت
تهیــه وتــدارکات ،ارایــه نماینــد .آفرهــای ناوقــت رســیده و انترنیتــی قابــل
پذیــرش نمیباشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت تضمیــن خــط بانکــی مبلــغ ( )450,000.00چهارصــد و
پنجــاه هــزار افغانــی بــوده و جلســه آفرگشــائی بتاریــخ معینــه ســاعت 10:00
قبــل از ظهــر در اتــاق جلســات آفرگشــائی ریاســت تهیــه تــدارکات تدویــر
میگــردد.

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاســت تهیــه و تــدارکات وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری از تمــام داوطلبان
واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد تــا در پروســه داوطلبــی پــروژه سیســتم
آبیــاری ســولری حصــار داگ قســمت  1و  2واقــع قریــه کــوزهکال و ســیدآباد
ولســوالی مــروره والیــت کنــر اشــتراک نمــوده شــرطنامه مربوطــه را در
فلشدیســک (حافظــه) بطــور رایــگان از آمریــت تــدارکات امــور ســاختمانی
یــا از ویبســایت اداره تــدارکات ملــی  www.npa.gov.afبدســت آورده،
آفرهــای خویــش را مطابــق شــرایط منــدرج شــرطنامه و طبــق قانــون و
طرزالعمــل تــدارکات طــور سربســته از تاریــخ نشــر اعــان الــی  31ثــور ســال
 1398ســاعت  9:45قبــل از ظهــر بــه تعمیــر عقــب منابــع بشــری ،آمریــت
تــدارکات امــور ســاختمانی ،اطــاق جلســات ریاســت تهیــه و تــدارکات ،ارایــه
نماینــد .آفرهــای ناوقــت رســیده و انترنیتــی قابــل پذیــرش نمیباشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت تضمیــن خــط بانکــی مبلــغ ( )550,000.00پنجصــد و
پنجــاه هــزار افغانــی بــوده و جلســه آفرگشــائی بتاریــخ معینــه ســاعت 10:00
قبــل از ظهــر در اتــاق جلســات آفرگشــائی ریاســت تهیــه تــدارکات تدویــر
میگــردد.
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شماره دعوت به داوطلبی:
ریاســت تهیــه و تــدارکات وزارت زراعــت ،آبیــاری و مالــداری از تمــام
داوطلبــان واجــد شــرایط دعــوت مینمایــد تــا در پروســه داوطلبــی
پــروژه سیســتم ســولری الهــور داگ ولســوالی مــروره والیــت کنــر
اشــتراک نمــوده شــرطنامه مربوطــه را در فلشدیســک (حافظــه) و یــا در
سـیدی ( )CDبطــور رایــگان از آمریــت تــدارکات امــور ســاختمانی و یــا
از ویبســایت اداره تــدارکات ملــی  www.npa.gov.afبدســت آورده،
آفرهــای خویــش را مطابــق شــرایط منــدرج شــرطنامه و طبــق قانــون و
طرزالعمــل تــدارکات بانــک جهانــی طــور سربســته از تاریــخ نشــر اعــان
الــی تاریــخ  29ثــور  1398ســاعت  9:45قبــل از ظهــر بــه تعمیــر عقــب
منابــع بشــری اطــاق جلســات ریاســت تهیــه و تــدارکات ارایــه نماینــد،
آفرهــای ناوقــت رســیده و انترنتــی قابــل پذیــرش نمیباشــد.
تضمیـن آفر بصورت تضمین خط بانکی ( )630,000شـشصد و سـیهزار
افغانـی بوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریـخ معینه سـاعت  10:00قبل از ظهر
در اطاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیه تدارکات تدویر میگردد.

شماره دعوت به داوطلبی:
ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت ،آبیـاری و مالـداری از تمـام
داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مینمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی پـروژه
سیسـتم آبیاری سـولری سـرکانو للمه قریه للمه ولسـوالی سـرکانو والیت
کنـر اشـتراک نمـوده شـرطنامه مربوطـه را در فلشدیسـک (حافظـه)
بطـور رایـگان از آمریـت تـدارکات امـور سـاختمانی یـا از ویبسـایت اداره
تـدارکات ملـی  www.npa.gov.afبدسـت آورده ،آفرهـای خویـش را
مطابـق شـرایط مندرج شـرطنامه و طبق قانون و طرزالعمـل تدارکات طور
سربسـته از تاریخ نشـر اعالن الی  30ثور سـال  1398سـاعت  9:45قبل
از ظهـر بـه تعمیـر عقب منابع بشـری ،آمریت تـدارکات امور سـاختمانی،
اطـاق جلسـات ریاسـت تهیـه و تـدارکات ،ارایـه نماینـد .آفرهـای ناوقـت
رسـیده و انترنیتـی قابـل پذیـرش نمیباشـد.
تضمیـن آفـر بصـورت تضمین خط بانکـی مبلغ ( )600,000.00شـشصد
هـزار افغانـی بوده و جلسـه آفرگشـائی بتاریخ معینه سـاعت  10:00قبل از
ظهر در اتاق جلسـات آفرگشـائی ریاسـت تهیـه تدارکات تدویـر میگردد.
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مناقشهی زمانی و حقوقی دادگاه عالی
و دستههای انتخاباتی؛ راهحل چیست؟

براساس مادهی  61قانون اساسی
دورهی کاری رییسجمهور غنی در اول
جوزای امسال ختم میشود .شماری از
نامزدان ریاست جمهوری و احزاب با تکیه
بر همین مساله میگویند که ادامهی کار
آقای غنی پس از اول جوزا مشروعیت
ندارد ،اما دادگاه عالی به تازگی با صدور
حکمی گفته است که آقای غنی و
معاونانش با توجه به وضعیت سیاسی،
امنیتی ،جلوگیری از خالی قدرت و
اخالل امور دولت میتوانند تا برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری به کارشان
ادامه دهند .حاال منتقدان میگویند که
قانون اساسی تفسیرپذیر نیست و تفسیر
دادگاه عالی ،سیاسی و سفارشی است .با
توجه به این که میعاد کاری آقای غنی
تا زمان برگزاری انتخابات ختم میشود
و انتخابات هم در زمان معین آن برگزار
نشده است ،براساس قانون اساسی،
راه حل چیست؟ آیا رییسجمهوری
میتواند با نقض مادهی  61قانون
اساسی تا برگزاری انتخابات به کارش
ادامه دهد؟
فقرهی دوم مادهی  61قانون اساسی
تصریح کرده است که میعاد قانونی کار
رییسجمهوری در اول جوزای سال
پنجم ختم میشود .همچنین در بند
دوم این فقره آمده است که انتخابات
به منظور تعیین رییسجمهور جدید در
خالل مدت سی الی شصت روز قبل از
پایان کار رییسجمهور برگزار میشود.
دادگاه عالی گفته که از نگاه «روح» و
«منطق» این دو بند متمم یکدیگرند،
زیرا تا پایان میعاد کار رییسجمهوری
باید نتیجهی انتخابات و رییسجمهور
جدید مشخص شود .با این حساب
دادگاه عالی وضع کنونی را خالف این
مادهی قانون اساسی میخواند و راهحل
«علمی و منطقی» آن را نیز ادامهی کار
رییسجمهوری تا برگزاری انتخابات
میداند.
ریاست جمهوری میگوید که
براساس حکم دادگاه عالی پس از اول

شاه حسین مرتضوی ،معاون سخنگوی،
جوزای امسال به کارش ادامه میدهد .
ریاستجمهوری میگوید که پیش از این در سالهای  2009و  2014نیز دادگاه عالی
چنین حکمی کرده و حکومتهای وقت طبق فیصلهی دادگاه به کارش ادامه داده
بودند« :تفسیر قانون اساسی این صالحیت را به مراجع مربوط داده است و بر اساس
حکم دادگاه ریاستجمهوری به کارش ادامه میدهد».
در سوی دیگر یازده نامزد انتخابات ریاستجمهوری گفتهاند که حکم تمدید
کار رییسجمهور در پی فشارهای ریاستجمهوری بر دادگاه عالی صادر شده است
و آن را خالف قانون اساسی عنوان کردهاند .احمدولی مسعود ،محمدابراهیم الکوزی،
محمدحکیم تورسن ،رحمتاهلل نبیل ،محمدشهاب حکیمی ،عنایتاهلل حفیظ ،غالم
فاروق نجرابی ،فرامرز تمنا ،محمدحنیف اتمر ،نور رحمان لیوال و نورالحق علومی از
نامزدانی اند که تالش حکومت برای تفسیر دادگاه عالی را خالف قانون دانستهاند و
ادامهی کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزای امسال ،نامشروع و غیرقانونی
خواندهاند.
دستههای انتخاباتی با اتکا به مادهی  68قانون اساسی که شرایطی چون فوت،
عزل ،بیماری غیرقابل درمان و استعفای رییسجمهوری را پیشبینی کرده ،تصریح
کرده است ،در صورتی که یکی از این موارد برای رییسجمهور اتفاق بیافتد ،ریییس
مجلس سنا و رییس مجلس نمایندگان رهبری حکومت را به عهده میگیرد و در
صورتی که رییسان مجلس سنا و مجلس نمایندگان موجود نباشد ،حکومت سرپرست
برای زمینهسازی برگزاری انتخابات ریاستجمهوری و انتقال قدرت را پیشنهاد میکند.
یازده دستهی انتخاباتی اجماعی را شکل دادهاند که مشخص کنند پس از اول
جوزای امسال به جای سران حکومت وحدت ملی چه کسانی مسئولیت حکومت را به

لطفعلیسلطانی

عهده بگیرند .به گفتهی عارف کیانی ،سخنگوی دستهی انتخاباتی رحمتاهلل نبیل،
مسئوالن حقوقی و فنی دستههای انتخاباتی روی این کار میکنند که میکانیزم انتقال
چگونه باشد که نتیجهی آن تا دهم ماه ثور اعالم خواهد شد .آقای کیانی میگوید که
هدف این اجماع ،حکومت موقت نیست ،بلکه میکانیزمی است که در مدت زمان معین
زمینهی انتقال قدرت را فراهم کند .او میافزاید« :حکوت با همین ساختار سر جایش
باقی میماند و فقط سران حکومت تعویض میشوند .بحث ما روی ریاست جمهوری
نیست ،بلکه رییسجمهور است که فاقد مشروعیت است».
در همین حال اتحادیه حقوقدانان افغانستان نیز حکم دادگاه عالی را خالف قانون
اساسی عنوان میکند و آن را مردود میداند.
عبدالوحید فرزهای ،عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان میگوید که یکی از
ویژگیهای تفسیرپذیری قانون اساسی ،تفسیر «مقید و مزید» است؛ به این معنی
که قانون اساسی به هیچ وجه ،تفسیر خارج از احکام و نظریات موئسسان خود را
نمیپذیرد« :ستر محکمه در حکم تازهی خود حتی قانون را تفسیر نکرده ،بلکه نظریه
حقوقی داده است که از نظر قانونی مردود است».
دادگاه عالی با اشاره به تعویق انتخابات در سال  1388گفته از آنجاییکه این
موضوع دارای سابقهی حقوقی و اجرایی بوده ،اکنون نیز نظر به آن ،کار رییسجمهوری
را تا برگزاری انتخابات تمدید میکند« :دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظر داشت
احکام قانون و با در نظرداشت معاذیر که کمیسیون انتخابات به آن مواجه است ،عین
همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال  1388از جانب شورای عالی
ستر محکمه وقت ،ارایه گردیده بود».
به اعتقاد آقای فرزهای این قیاس مردود است زیرا در آن زمان نیز این حکم دادگاه

عالی خالف قانون اساسی بوده است.
اتحادیه حقوقدانان ،ادامهی کار
رییسجمهوری پس از اول ماه جوزا را
نقض قانون اساسی میداند و با استناد
به مادهی  68قانون اساسی ،طرح ایجاد
حکومت سرپرست را پیشنهاد میکند.
از سویی یکی از دلیلهای
عمدهی حکم شورای دادگاه عالی
مبنی بر ادامهی کار رییسجمهور
غنی و معاوانانش ،بحث تأخیر انتخابات
ریاستجمهور است .کارشناسان
معتقدند که دادگاه عالی بیآنکه موجه
بودن یا نبودن تعویق انتخابات را بررسی
کند ،این حکم را صادر کرده است.
هلل شفایی ،عضو کمیسیون
عبدا 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی ،میگوید
که هیچ مرجعی دالیل کمیسیون
مستقل انتخابات مبنی بر تأخیر
برگزاری انتخابات ریاستجمهوری را
تأیید نکرده است« :اشتباهی که شورای
عالی ستر محکمه انجام داده این است
بیآنکه دالیل تأخیر در انتخابات را
بررسی کند ،تأخیر را موجه دانسته
است .سوال ما اینجاست که دالیل
تأخیر انتخابات چیست و عامل این
تأخیر چه کسی بوده است؟ حکومت یا
کمیسیون انتخابات؟»
شورای دادگاه عالی در بند دوم
حکم خود گفته است که با توجه به
مشکالتی که کمیسیون انتخابات با
آن مواجه بوده و برگزاری انتخابات
را تا ششم ماه میزان امسال به
تعویق انداخته است ،بر تمدید کار
رییسجمهور و معاونانش رای داده
است .دادگاه عالی اما مشخصا نگفته
که کمیسیون انتخابات بنابر کدام
مشکالت موجه انتخابات را به تعویق
انداخته است .خواستیم در این مورد
پاسخ دادگاه عالی را بگیریم ،اما به رغم
تماسهای مکرر موفق نشدیم.
انتخابات ریاستجمهوری سال
 ،1398تا هنوز دو بار به تعویق افتاده
است .ابتدا  29سرطان تاریخ برگزاری
انتخابات اعالم شد ،اما کمی بعدتر
کمیسیون انتخابات اعالم کرد که
برگزاری انتخابات در  29سرطان امکان
پذیر نیست و آن را تا ششم ماه میزان به
تعویق انداخت .قرار است در ششم ماه
میزان امسال انتخابات ریاستجمهوری،
انتخابات شوراهای والیتی و انتخابات
پارلمانی والیت غزنی برگزار شود.

