
مـرگ 
مـالعـمر

 و پـایان 
طالبـان

در  استخوان  بیماری های  متخصصان  از  شماری 
جمهور  رییس  پای  صدمۀ  که  می گویند  افغانستان 
محمد اشرف غنی، جدی نبود و در داخل کشور نیز 

قابل درمان بود.
بر بنیاد خبرنامۀ ارگ، آقای غنی بر اساس مشورۀ داکتر 
آلمان  به  پای چپ اش  برای درمان آسیب  معالج اش، 
که  است  نگفته  جمهوری  ریاست  است.  کرده  سفر 
درمان آقای غنی در آلمان چقدر وقت خواهد گرفت.
سخنگوی  معاون  هاشمی،  ظفر  سید  حال  عین  در 
ریاست جمهوری گفته است که پای آقای غنی صدمۀ 
اندک دیده است و رییس جمهور با پای خود به میدان 

هوایی رفت.
آقای هاشمی افزود که داکتران نیز تایید کرده بودند که 
تکلیف رییس جمهور جدی نیست؛ اما گفتند که برای 

درمان بهتر می تواند به خارج سفر کند. 
ملی  مراسم روز  در  ماه گذشته   رییس جمهور غنی 

از  شماری  با  بود  شده  برگزار  ارگ  در  که  المپیک 
به  جریان  این  در  که  پرداخت  دوش  به  ورزشکاران 

زمین افتاد و پایش صدمه دید.
رییس جمهور هم در مراسم عید و هم در شماری از 
بود،  بسته  پایش  حالیکه  در  آن،  از  پس  رویدادهای 
حضور یافته بود. حال سوال این است که چرا ریس 
به خارج  به خاطر یک مشکل عادی صحی  جمهور 

رفته است....                              ادامه صفحه 6
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وقتی که ما گنجینه های حقیقی در دست داریم، هرگز متوجه آن 
نمی شویم؛ چون آدم ها به وجود گنج باور ندارند.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

شایعه و واقعیت مرگ مالعمر

وزارت امور خارجه افغانستان با صدور اطالعیه یی 
مذاکرات  نشست  دومین  برگزاری  در  تأخیر  از 
ابراز  برگزار شود،  پاکستان  در  بود  قرار  که  صلح 

تأسف کرد.
طالبان،  رهبر  مالعمر  مرگ  رسمی  اعالم  از  پس 
مقامات پاکستانی اعالم کردند گفت وگوهای صلح 
که قرار بود دومین دور...            ادامه صفحه 6

دوسال  از  پس  طالبان،  گروه  رهبر  مالعمر،  مرگ  اعالم  تائید 
مقاومتگران  و  ملی  مقاومت  حقانیت  پاکستانی  منابع  جانب  از 
و  پیش بینی ها  اندیشه ها،  عمق  درستی  به ویژه  را  افغانستان 
نگرانی های شهید مسعود، رهبر مقاومت ملی را، به وضوح ثابت 
می سازد؛ اینکه: گروه طالبان، ساختۀ دست استخبارات پاکستان 
می باشد و این جنگ خانمانسوز...                    ادامه صفحه 6

هارون مجیدی
مرگ مالعمر، چند دسته گی  را در صفوف گروه طالبان 
بیشتر ساخته و پس از این نمی توان از یک مجموعۀ 
از آن  نام »طالبان« سخن گفت و  به  واحد و منسجم 

آدرس انتظار مذاکره و گفت وگو را داشت.
برخی از اعضای مجلس و تحلیلگران سیاسی با بیان 
اقدامات  در  افغانستان  دولت  که  گفته اند  مطلب  این 
خود برای مذاکره با این گروه تروریستی باید تجدید 
نظر کند و دوباره فریب استخبارات پاکستان را نخورد.
هفتۀ پیش، گروه جدا شده از بدنۀ طالبان به نام محاذ 
فدایی خبر مرگ مالعمر را پخش کرد و بعد از گذشت 
چند روز گروه طالبان خبر مرگ او را تایید کرده و با 
پخش اعالمیه یی گفتند که مال عمر به دلیل یک بیماری 

فوت کرده است.
اختر  مال  عمر،  محمد  مال  مرگ  خبر  پخش  از  بعد 

منصور جانشین او شد.
سراج الدین  و  آخوندزاده  اهلل  هیبت  این،  با  همزمان 

حقانی به حیث معاونان منصور انتخاب شده اند.
در  طالبان  گروه  پیشین  اعضای  از  یکی  مژده  وحید 
گفت  ماندگار  به  منصور،  اختر  مال  زنده گی  به  پیوند 
از ولسوالی میوند قندهار است؛ 55 سال  که منصور، 
عمر دارد؛ مربوط به قوم اسحاق زی می باشد و در زمان 

حاکمیت طالبان وزیر هوانوردی و ترانسپورت بود.
مال  دستگیری  از  بعد  و   2010 سال  در  می گوید:  او 
برادر، مال منصور توسط رهبر طالبان به عنوان معاون 

این گروه انتخاب شد.

آقای مژده خاطرنشان می کند: مال اختر منصور با اتفاق 
آرا توسط جمعی از فرماندهان گروه طالبان به عنوان 

  ادامه صفحه 6
رهبر انتخاب شده است....               

ابراز تأسف دولت افغانستان 
از تأخیر در مذاکرات صلح

اعالمیۀ بنیاد شهید 
احمـدشـاه مسـعود
 در پیوند به مرگ مالعمر

داکتران:

 مشکل پای رییس جمهور اینجا قابل درمان بود

مبـانی 
مـذاکـره

 با طالـبان
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نخست، 
آزادی!

در برگ ها

تعامل علم
 و دین

 از دیدگاه 
اقبال الهوری

بدبینی دربارۀ مذاکرات صلح

»دیگر گروه منسجم و واحدی به نام طالبان وجود ندارد«

صفحه 6
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تمهیدات
- طالبان مهم ترین تهدید برای امنیت افغانستان 
هیچ  کنون  تا  حال،  این  با  می آیند.  حساب  به 
ارایه  تهدید  این  به  دادن  پایان  برای  حلی  راه 
نشده است. دالیل عمدۀ این نارسایی، سیاسی و 
قومی است. در مناظره های نامزداِن مقام ریاست 
جمهوری افغانستان، نامزدها سخنان »رای آور« 
و »غیر تخریش کننده« بر زبان می آورند. نامزد 
این  آشکارا،  به طور   – کرزی  آقای   - دولت 
مشکل را مشکل قومی می داند و راه حل قومی 

برای آن مطرح می  کند.
-  اصطالح طالبان، کاربرد وسیعی دارد: دسته های 
جنگجویی که در افغانستان و پاکستان، مرزهای 
خاک  داخل  در  و  کشمیر،  پاکستانی  هندی- 
متذکره می جنگند،  پاکستان علیه هر سه کشور 
طالبان خوانده می شوند. این دسته ها، شهروندان 
و  اروپا، عرب  متعددی چون چین،  کشورهای 
اند.  پاکستان  و  افغانستان  میانه،  آسیای  امریکا، 
در  جز   - طالبان  اصطالح  نوشته  این  در  اما 
مواردی که تصریح شده - به دسته های افغانی 

آن جنگجویان اطالق می شود.
- در مورد انگیزۀ فعالیت طالبان سخنان متفاوتی 
که  عقیده اند  این  به  بعضی ها  است:  شده  گفته 
دولت  در  مخالفین شان  حضور  دلیل  به  طالبان 
اینان  اما  می جنگند؛  دولت  این  با  کرزی،  آقای 
ربانی  استاد  دولت  با  طالبان  چرا  که  نگفته اند 
می جنگیدند. بعضی ها گفته اند آنان فقط با دولت 
کرزی می جنگند، اگر این دولت تعویض شود، 
این  حقیقت  ولی  بود.  نخواهد  میان  در  جنگی 
است که طالبان هم با دولت کرزی می جنگند، 
هم با دولت بعد از او، چنان که با دولت قبل از 
او نیز جنگیدند. زیرا مبنای فعالیت آنان را دو امر 
مهم تشکیل می دهد: 1( برداشت سیاسی آنان از 
آیین اسالم و چه گونه گی برپایی نظام سیاسی یا 
دولت بر پایۀ این برداشت )در مجموع برداشت 
طالبان از اسالم با باورهای سنتی و محلی آنان 
آنان  رهبران  وابسته گی   )2 است(؛  شده  عجین 
دستگاه های  و  مماثل  سیاسی  سازمان های  به 

استخبارات کشورهای ذی دخل.
اکثریت رهبران طالبان  تباری هرچند  از نظر   -
تمایالت  آنان  در  به ندرت  اما  اند،  پشتون 
موارد  اکثر  در  می رسد.  مالحظه  به  قوم پرستانه 
محدودۀ  از  فراتر  طالبان  که  می شود  دیده 
به  همین رو  از  می اندیشند؛  قومی  مناسبات 
دعوت های دولت کرزی جواب مثبت نداده اند. 
طالبان  فعالیت  اصلی  زمینۀ  که  آن جایی  از  اما 
در مناطق پشتون نشین افغانستان است، بیشترین 

قربانی اعمال آنان را پشتون ها تشکیل می دهد.
مناسبات  سازمان  این  تشکل،  آغاز  همان  از   -
سازمان  با  عملی  همسویی های  و  ایدیولوژیک 
های مماثل خویش - در منطقه و در جهان - 
پیدا کرد؛ چندان که در عمل نمی توان آنان را از 
همدیگر جدا ساخت. البته با تأکید باید گفت که 
این روابط که توسط دستگاه استخبارات نظامی 
پاکستان ایجاد گردیده، در سطح رهبران طالبان، 

منحصر است.
ادعا می کنند که:  او  امریکا و متحدین غربی   -
»ما برای سرکوب دشمنان خویش به افغانستان 
آمده ایم؛ دشمنان ما در افریقا، اروپا و در امریکا 
به ما حمله کردند. آنان که در رأس شان القاعده 
پناه  در  و  بودند  کرده  النه  افغانستان  در  است، 
دولت طالبان مشغول برنامه ریزی برای حمالت 
بعدی بودند. تقاضای ما برای تحویل دهی رهبر 
طالبان  جانب  از   - الدن  بن  اسامه   - القاعده 
به خاک  مجبور شدیم  ما  این رو  از  گردید،  رد 

افغانستان لشکرکشی کنیم.« 
از  بعضی  و  پاکستان  خود،  نقش  از  آنان  ولی 
طالبان  تقویت  و  تأسیس  در  عربی،  کشورهای 
چیزی نمی گویند؛ با آن که عماًل به پایگاه هایی در 
خاک پاکستان حمله می کنند، به دلیل همسویی 
پاکستان  وقت  دولت  با  آنان،  وقت  دولت های 
در امر ایجاد طالبان، پرده از روی این حقیقت 
برنمی دارند. کم نیستند کسانی که دربارۀ ادعا یا 
فلسفۀ حضور امریکا در افغانستان، تردید نشان 
می دهند و می گویند که اگر امریکا از افغانستان 
خارج شود، طالبان - و حتا تروریسم - در کار 

در  دموکرات ها  پیروزی  با  ولی  بود.  نخواهد 
از کشورهای منطقه و همسایه  امریکا، بسیاری 
)ی افغانستان(، به این عقیده  شده اند که امریکا 
جدی  خویش،  تروریسم  با  مبارزه  شعار  در 

است. 
- در داخل این سازمان یا دستۀ جنگجو، اطالق 
تندرو«  »طالبان  و  معتدل«  »طالبان  اصطالح 
آنانی که  به عبارت دیگر،  ندارد؛  کاربرد عملی 
عضویت این سازمان را دارند، بالعموم محارب 
ایدیولوژی  به  آنان  وابسته گی  اما  اند،  تندرو  و 
یا اعتقادات رسمی سازمان، کاماًل فرق می کند. 
غیر  انگیزه های  با  این سازمان  افراد  از  بسیاری 
ایدیولوژیک، به عضویت این سازمان درآمده اند 
که می توان اصطالح »طالبان میانه رو« را به آنان 

اطالق کرد.
- حمالت نیروهای ائتالف با همکاری نیروهای 
مقاومت در سال 2001 میالدی، بساط سیاسی و 
نظامی طالبان در افغانستان را برچید. اما چند امر 
زیر باعث گردید که آنان دوباره احیا گردند: 1( 
حکومت کرزی که با اتکا به نیروهای مقاومت 
به قدرت رسیده بود، غرض ایجاد پایگاه برای 
خویش، در صدد دلجویی از طالبان برآمد، و حتا 
به نحوی آنان را تبرئه کرد )تأسیس کمیسیونی 
امکانات  اتالف  و  به نام تحکیم صلح که ضیاع 
مالی را نیز در پی داشت، وسیله یی برای تشویق 
از  پیش  سیاسی،  دالیل  به   )2 گردید(؛  طالبان 
تأسیس  از  پیش  و  طالبان،  امحای  از  اطمینان 
را  مقاومت  نیروهای  پولیس،  و  اردو  تقویت  و 
کردند؛  سالح  خلع  می جنگیدند،  طالبان  با  که 
و  فاسد  ولسوال های  و  والی ها  گماشتن   )3
بی کفایت، مردمان والیات مرزی را که با سقوط 
شده  عدالت  و  امنیت  به  امیدوار  طالبان،  ادارۀ 
میان  هماهنگی  عدم   )4 ساخت؛  ناامید  بودند، 
در  داخلی  نیروهای  و  بین المللی  نیروهای 
و  ساخت،  بیشتر  را  مردم  نارضایتی  عملیات، 
این امر باعث گردید که طالبان بتوانند به آسانی 
ادعای   )5 کنند؛  سربازگیری  جوانان  میان  از 
امریکا  با  افغانستان  دولت  استراتژیک  اتحاد 
همسایه گان  تحریک  و  تخریش  باعث  هند  و 
طالبان  از  حمایت  امر  در  منطقه  کشورهای  و 
شد؛ 6( اهمال امریکا از ادامۀ حمایت پاکستان 
 )7 گردید؛  آنان  مجدد  رشد  زمینۀ  طالبان  از 
انگیزۀ  طالبانف  اسرای  قاتالن  با  کرزی  اتحاد 
انتقام گیری در آنان را تقویت نمود؛ 8( بی رغبتی 
جهان اسالم، در امر حمایت از تحول جدید در 
نیروهای  اشغالگرانۀ  پندار حضور  به  افغانستان 
بین المللی، باعث تشویق رهبران طالبان گردید؛ 
از  بعضی  نظامی  نیروهای  مشکوک  روابط   )9
طالبان  با  افغانستان(  در  مستقر  )ی  کشورها 
مانع تصفیۀ مناطقی از حضور آنان گردید؛ 10( 

اهمال جامعۀ جهانی در امر مبارزه با مواد مخدر، 
اما بی تردید  آنان را آسان ساخت.  مالی  تمویل 
که طالبان توان نظامی و پایگاه گستردۀ سیاسی 
از  دیگر  آنان  ندارند؛  را   2001 از  قبل  سالیان 
برخوردار  افغانستان شمول  و  ملی  حمایت 
نیستند. آنان اقلیِت محدودی اند که ـ مخصوصًا 
ـ در اطراف کشتزارهای کوکنار سنگر گرفته اند 
را  – هزینۀ جنگ  – فی الجمله  آن  از عواید  و 

تأمین می کنند. 
پیروزی  و  قدرت  از  مشرف  پرویز  خلع   -
حزب مردم در پاکستان، صفحۀ جدیدی را در 
مناسبات آن کشور با طالبان - و در مجموع با 
پدیدۀ بنیادگرایی و تروریسم - گشود. حکومت 
کارنامۀ  کارزار جدی علیه  پاکستان وارد  ملکی 
سوات  گردید.  صحنه  این  در  خویش  اسالف 
که یکی از پایگاه های اصلی طالبان پاکستانی به 
حساب می آمد، از سکنه خالی ساخته شد؛ مراکز 
طالبان در مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان، زیر 
حمالت مستدام قرار گرفت، چندان که اینک با 
قتل بیت اهلل محسود - رهبر طالبان وزیرستان - 
امیدواری زیادی برای امحای مراکز آنان در آن 

سوی مرز پیدا شده است. 
به  طالبان  با  صلح  فوق،  تمهیدات  به  توجه  با 
سیاسی  قدرت  در  آنان  ساختن  شریک  معنای 
نیست، چون طریقۀ مشارکت در قدرت سیاسی، 
همانا پذیرش و همنوایی با روندی است که با 
پرشتاب  آهنگ  با  و  گردیده،  آغاز  آنان  سقوط 
با  مذاکره  مبانی  می رود.  پیش  به  امیدبخشی  و 
طالبان و یا هر نیروی مخالف نظامی یا سیاسی 
مسلم  اصول  از  تخطی  قیمت  به  نباید  دیگر، 
پیشرفت، ترقی و همبسته گی ملی باشد. اصولی 
که – هرچند بخشی از آن ها مکتوب نبوده - به 
جنگ خانمان سوز داخلی چندین ساله پایان داد. 

موارد آتی شامل اصول مذکور می باشند: 
1- پیوستن به قرائت معتدل از اسالم، قرائتی که 
روح قانون اساسی افغانستان را می سازد. قرائتی 
به  که  افغانستان  باشنده گان  مطلق  اکثریت  که 
»جمهور مسلمین« تعبیر می شود، از اسالم دارند. 
همین قرائت یا باور به اسالم است که از اسباب 
اقوام  میان  ملی  وحدت  یا  همبسته گی  اصلی 
افغانستان به حساب می آید.  مسلمان ساکن در 
به  افراطی که »شاذ« گفته می شوند،  قرائت های 
این دلیل که تفرقه افگن و فساد آور ند، حق ورود 
به حوزۀ سیاست را ندارند. اما باورمندی به آن، 
تا وقتی که به مخالفت شرعی جمهور مسلمین 

مواجه نگردد، جرمی شمرده نمی شود.
2- روند جدید مدنی سازی که مظاهر آن همانا 
انتخابات،  طریق  از  مردم ساالر  دولت  تأسیس 
سهم اساسی زنان در حیات سیاسی و اجتماعی، 
و آزادی بیان و...                   ادامه صفحه 3
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داکتر محی الدین مهدی

مبـانی مـذاکـره با طالـبان  

 با اعالم مرگ مال عمر، توسط طالبان، تومار او بسته شد؛ اما 
ابهام ها در مورد واقعیت او، حضور فیزیکی او و نیز مرگ او 

در تاریخ می ماند.
مالعمر، زمانی که حیات داشت، کسی را ندیده بود و کسی 
هم او را ندیده بود. سال ها این سوال مطرح بود که کسی مال 

عمر را دیده است یا نه. 
اما مرگ مال عمر، آنهم در دونیم سال پیش و افشاشدن آن در 
این شب و روزی که گفته می شود دومین نشست مقدماتی 
گفت وگوهای صلح برگذار می شده است، سوال های زیادی 
بیشتر  را  ابهام در وجود و شخصیت مالعمر  خلق کرده و 

کرده است. 
طالبان  این که  بر  است  تاییدی  این شکل،  به  مالعمر  مرگ 
خالی  در  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  که  اند  گروهی 
اطالعاتی عمل می کنند و تا زمانی که پاکستانی ها به خصوص 
آی اس آی،  راز مرگ رهبرشان را نگشود، اصاًل خبر نداشته 

اند. 
به سان  را،  این گروه  این شکل، جایگاه  به  مرگ مال عمر 
یک گروه قابل استفاده به خاطر تطبیق سیاست های سازمان 
استخباراتی پاکستان، در میان خودشان، نشان می دهد که حتا 

رهبر آنان حیثیت رباط را داشته است. 
از مرگ مال عمر خبر  افغانستان،  امنیت ملی  باری   اگرچه 
نشان  این  و  نشد  ایستاد  حرف  آن  پای  زیاد  اما  بود؛  داده 
می دهد که دستگاه امنیتی ما نیز در مورد مرگ او در آن زمان، 

زیاد مطمین نبود. 
ثابت  قراین  و  می دهد  نشان  مسأله  روانشناسی  که  آن گونه 
مال  فقط  طالبان  رهبری  شورای  اعضای  میان  در  می کنند، 
منصور، از مرگ مالعمر یا خلع شدن او به هر شکل ممکن، 
خبر داشته است؛ زیرا اگر رهبری طالبان از مرگ مال عمر 
خبر می داشتند، شاید خبر او به نحوی از انحا، بسیار وقت به 
بیرون درز می کرد و پنهان ماندن مرگ او فقط در فایل های 

ای اس آی ممکن بوده است.
از طرف دیگر، تفاوت زمانی یی که میان کشته شدن اسامه بن 
الدن و مال عمر دیده می شود، چیزی بیشتر از دوسال است. 
این خود می تواند پایان مالعمر و اسامه بن الدن را هم زمان، 
بدهد؛  نشان  جدید  معطع  یک  در  اصلی،  بازیگران  نزد  در 

یعنی مالعمر و اسامه کاربردشان را از دست داده بودند.
 حاال که پاکستان الزم دیده است، مرگ مال عمر را اعالم کند 
و جانشین آن نیز در پاکستان تعیین شده است و مذاکرات 
میان دولت افغانستان و طالبان هم، به جز در پاکستان، جای 
دلیلی  تا  نیست  نیازی  دیگر  نیست،  شدنی  برگزار  دیگری 
دستان  در  گروه  این  بدهد  نشان  که  کنیم  جست وجو  را 

استخبارات پاکستان قرار ندارد.
نماینده های  میان اعضای طالبان و  بود دومین نشست  قرار 
اما  شود،  برگزار  اسالم آباد  در  جمعه  روز  افغانستان  دولت 
که  می شود  فهمیده  حاال  کرد.  اعالم  را  آن  تعویق  پاکستان 
تازه یی  جنجال های  کردن  تعیین  دلیل  به  فقط  نشست  این 
که میان سران طالبان به وجود آمده است، به تأخیر انداخته 

شده است. 
به هر صورت، مرگ مالعمر و رویدادهای بعد از آن تا تایید 
این گروه دیگر آن هیبت  او، نشان می دهد که  و جانشینی 
نسبی سیاسی اش را از دست داده است و این احتمال زیاد 
می رود که افراد آگاهی که درک می کنند طی این سال ها به 
نام مالعمر با آنان بازی شده است، از صف این گروه خارج 
پایۀ طالبان  بلند  میان اعضای  البته در صورتی که در  شوند؛ 

چنین افرادی با چنین درکی وجود داشته باشد! 
به هر صورت، مرگ مالعمر در سطح کالن نمی تواند، سبب 
این چنینی  از مرگ  فروپاشی طالبان شود؛ زیرا گروهی بعد 
رهبرشان، از هم می پاشند که دارای یک غرور سیاسی اند. 
در  عنوان یک شبکۀ سودآور  به  طالبان  گروه  که  در حالی 
دست بازی گران استخبارتی، می تواند زیر نام مالمنصور و یا 
هر کس دیگری، تازمانی که الزم دانسته شود، به مأموریت 

خویش ادامه بدهد. 

مـرگ مـال عـمر 
و ادامۀ طالبان
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تأیید مرگ مالعمر توسط مقامات افغانستان و نیز گروه 
طالبان، به سرعت در کانون توجه رسانه های دنیا قرار 
صوتی،  رسانه های  تمام  اخبار  یک  تیتر  به  و  گرفت 

تصویری و نوشتاری تبدیل شد.
از حدود دو هفته گذشته مطلبی به نقل از یک گروه 
جدا شده از طالبان به نام محاذ فدایی بر روی خروجی 
عمر  محمد  مال  می کرد  ادعا  که  گرفت  قرار  رسانه ها 
رهبر گروه طالبان افغانستان دو سال پیش فوت کرده 

است.
روز  پاکستان  خارجه  وزارت  که  است  حالی  در  این 
طالبان  گروه  رهبر  درخواست  به  کرد:  اعالم  پنج شنبه 
دومین دور مذاکرات صلح افغانستان و طالبان که قرار  
به  نامشخصی  زمان  تا  شود  برگزار  جمعه  روز  بود 

تعویق افتاد.
توجه  کانون  چهارشنبه  روز  در  مالعمر  مرگ  تایید 
یک   تیتر  به  سرعت  به  و  گرفت  قرار  دنیا  رسانه های 
نوشتاری  و  تصویری  صوتی،  رسانه های  تمام  اخبار 

تبدیل شد.
در این گزارش به بازتاب این خبر در برخی رسانه ها 

پرداخته شده است.
گاردین: جنگ قدرت بین اعضای طالبان پس از مرگ 

مالعمر
با  گزارشی  به  را  خود  اول  صفحه  گاردین  روزنامۀ 
عنوان »جنگ قدرت بین اعضای طالبان پس از مرگ 

مالعمر« به این موضوع اختصاص داد.
مالعمر  مرگ  نوشت:  خود  گزارش  در  روزنامه  این 
افزایش  را  صلح  مذاکرات  سرنوشت  پیرامون  نگرانی 

داد.
گاردین با اشاره به اظهار نظر برخی تحلیل گران مبنی 
برخی  برای  را  راه  می تواند  مالعمر  مرگ  که  این  بر 
فرماندهان طالبان که از مذاکرات صلح حمایت می کنند 
دیگر  برخی  که  است  حالی  در  این  نوشت:  کند،  باز 
حاضر  حال  در  طالبان  که  معتقدند  کارشناسان  از 

آسیب پذیر شده اند.
برهان  اظهارات  به  خود  گزارش  ادامه  در  گاردین 
وی  تردید  و  کابل  مقیم  سیاسی  تحلیلگر  یک  عثمان 
مرگ  به  مربوط  اخبار  درستی  و  صداقت  به  نسبت 
مالعمر پرداخت و نوشت: این موضوع می تواند روند 
تصمیم گیری در خصوص مذاکرات صلح را تضعیف 

سازد.
ایمن  ویدیویی  پیام  به  اشاره  با  همچنین  روزنامه  این 
دیگر  بار  که   2014 سال  در  القاعده  رهبر  الظواهری 
اگر  نوشت:  کرد،  تاکید  مالعمر  به  خود  وفاداری  بر 
خبر مرگ رهبر طالبان درست باشد، می توان گفت که 
الظواهری یا از مرگ مالعمر بی اطالع بوده و یا تمایلی 

به فاش کردن این موضوع نداشته است.
متوقف  زیاد  احتمال  به  پاکستان: مذاکرات صلح  جیو 

خواهد شد
منتقدین  از  و  ارتش  به  نزدیک  منبع  جیو  تلویزیون 
عادی  برنامه های  پخش  توقف  با  »نوازشریف«  دولت 
در ویژه برنامه هایی گفتگو محور به تحلیل خبر مرگ 

مالعمر پرداخت.
خبر،  این  ضمنی  تایید  ضمن  برنامه،  ویژه  این  در 
کارشناسان پاکستانی اعالم کردند، ادعاهای کشته شدن 
بوده  مطرح   2013 سال  از  پیش  مدت ها  از  عمر  مال 
بین  اختالف  خبرها  این  نشدن  تأیید  اصلی  علت  و 

گروه های مختلف طالبان است.
مالعمر  مرگ  داشتند:  اظهار  همچنین  کارشناسان  این 
و  شد  خواهد  طالبان  گروه  انشقاق  باعث  قطع  بطور 
مذاکرات صلح به احتمال زیاد متوقف خواهد گردید.

برای  سخت  ضربه یی  مالعمر،  مرگ  پرس:  فرانس 
طالبان

خبرگزاری فرانس پرس فرانسه نیز در گزارشی نوشت: 
اگرچه وی به دنبال حمله تحت فرماندهی امریکا در 
گروه  این  روزانه  هدایت  در  و  کرد  فرار   2001 سال 
متحد  در  همچنان  اما  نداشته،  چندانی  نقش  شورشی 

اعضای  زیرا  است  داشته  مهمی  نقش  طالبان  ماندن 
طالبان مشروعیت  اقدامات  به  معتقدند وی  این گروه 

می دهد.
شخصیتی  چنین  رفتن  دست  از  افزود:  فرانس پرس 
با  که  بود  خواهد  گروه  این  به  ضربه ای  طالبان  برای 
در  آنهم  است،   روبرو  داخل  در  شدید  اختالف های 
در  خود  حمالت  گسترش  حال  در  داعش  که  حالی 

داخل افغانستان است.
این پایگاه خبری در پاسخ به این سوال که چرا تایید 
مرگ مال عمر اینقدر سخت است، نوشت: مال عمر از 
زمان فرار از افغانستان در اواخر سال 2001 در انظار 
این گمان  به طور گسترده  عمومی ظاهر نشده است. 
وجود دارد که وی در پاکستان مخفی شده و تحت نظر 

دستگاه اطالعات داخلی پاکستان است.
می کنند،  تکذیب  را  چیزی  چنین  پاکستانی  مقامات 
مال  از  ویدئویی  ازجمله  قطعی  مدرکی  که  حالی  در 
عمر برای تایید زنده بودن وی منتشر نشده است، اما 
اعضای طالبان اعالم کردند، پیام وی را به مناسبت عید 

فطر از طریق یک نوار صوتی دریافت کرده اند.
فرانس 24  در گزارش دیگر خود پس از تایید مرگ 
مالعمر  و به دنبال آن تعویق مذاکرات صلح، نوشت: 
شرایط و چگونگی مرگ وی در هر حالتی باشد یک 
نکته را با قطعیت می توان گفت و آن اینکه مرگ مال 
عمر ،جایگاه و موقعیت طالبان را در افغانستان تضعیف 

خواهد کرد.
این پایگاه خبری در گزارش خود همچنین به پیامدهای 
مرگ مال عمر اشاره کرد و نوشت: با تایید خبر مرگ 
دولت  نمایندگان  که  صلحی  مذاکرات  عمر،  مال 
افغانستان و طالبان در اول ماه ژوئیه در پاکستان آغاز 
طالبان  وقتی  چون  افتاد  خواهد  خطر  به  بودند،  کرده 
این  درباره  گروه  این  موضع  شود،  چنددستگی  دچار 
نیز چندصدایی خواهد شد. چون همین حاال  مذاکره 
برخی از اعضای طالبان درباره دخالت خارجی ها از 

جمله پاکستان در این مذاکرات بدبین هستند.
انتهای گزارش خود خاطرنشان  در  پایگاه خبری  این 
کرد: در نتیجه هر کسی که جای مال عمر رهبری طالبان 
را برعهده گیرد وظیفه دشوار متقاعد کردن فرماندهان 

افغانستان و مذاکرات  پاکستان در  طالبان درباره نقش 
صلح با کابل را برعهده خواهد داشت.

بین  گفتگوها  پایان  موجب  عمر  مال  مرگ  بی بی سی: 
طالبان و دولت افغانستان نخواهد شد

بی بی سی فارسی از جمله نخستین رسانه هایی بود که 
خبر مرگ مال عمر را پوشش داد.

طالبان پس   « عنوان  با  گزارشی  در  پایگاه خبری  این 
از  از مهم ترین سوال ها پس  از مالعمر« نوشت: یکی 
مرگ رهبر گروه طالبان چگونگی سرنوشت مذاکرات 

صلح است.
بی بی سی به نقل از یکی از مذاکره کنندگان حکومت 
گروه  نمایندگان  با  اسالم آباد  در  اخیراً  که  افغانستان 
روند  بر  عمر  مال  مرگ  نوشت:  کرد،  گفتگو  طالبان 

مذاکرات صلح تاثیر منفی بر جا نخواهد گذاشت.
سال  دو  طالبان  رهبر  اگر  گفت:  افغانستانی  مقام  این 
وی  بدون  هم  قبلی  مذاکرات  باشد،  درگذشته  پیش 
برگزار شده و حاال که مرگ او فاش شده، ممکن است 
دور دوم گفتگوهای صلح برای چند روزی به تعویق 

بیفتد.
بی بی سی در پایان گزارش خود نوشت: به طور کلی 
اعتقاد براین است که مرگ مالعمر تغییرات عمده ای 
بر مذاکرات صلح و وضعیت امنیتی ایجاد نخواهد کرد. 
با وجود این، برای دریافت پاسخ برای سوال ها در این 

مورد روزها یا هفته هایی باید منتظر ماند.
بین  در  تفرقه انگیز  مساله یی  صلح،  تایمز:  نیویارک 

اعضای طالبان
روزنامه امریکایی نیویورک تایمز نیز در گزارشی مفصل 
به  نوشت:  و  پرداخت  طالبان  رهبر  مرگ  موضوع  به 
دنبال انتشار این خبر، گمانه زنی ها در خصوص آینده 
مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان افزایش یافت.
عنوان  به  مالعمر  از  خود  گزارش  در  نیویارک تایمز 
»رهبر وحدت بخش« طالبان یاد کرد و نوشت: صلح 

یک مسئله تفرقه انگیز درون گروه طالبان است.
دفتر سیاسی طالبان در »دوحه« و »قطر« ابتدا مذاکرات 
صلحی را که در ماه جوالی برگزار شده بود به دلیل 
در  این  دانست.  نامعتبر  طالبان  مقامات  حضور  عدم 
این  کردند  اعالم  افغانستانی  مقامات  که  است  حالی 

معاون  منصور«  محمد  »مالاختر  حضور  با  مذاکرات 
مالعمر و به نمایندگی از وی صورت گرفته است.

سی.ان.ان: مرگ مالعمر و چالش اعضا
در  نیز  امریکا  سی.ان.ان  خبری  شبکه  اینترنتی  پایگاه 
گزارشی با اشاره به اظهارنظر »اریک شولتز« سخنگوی 
کاخ سفید و » حسیب صدیقی« سخنگوی اداره امنیت 
ملی افغانستان مبنی بر معتبر بودن اخبار مربوط به مرگ 
باعث  زیاد  احتمال  به  مالعمر  مرگ  نوشت:  مالعمر، 
دنبال جذب  به  که  داعش خواهد شد  پیشروی گروه 
افغانستان  طالبان  و  پاکستان  طالبان  اعضای  از  نیرو 

است.
سی.ان.ان در این گزارش خاطرنشان کرد: برخی عناصر 
ناراضی طالبان در حال حاضر وفاداری خود را به گروه 
داعش اعالم کردند و با تایید خبر مرگ وی، به احتمال 
زیاد افراد دیگری تمایل خود خود را به پیوستن به این 

گروه اعالم کنند.
دست  از  را  خود  تحرک  قطعا  گفت وگوها  تلگراف: 

خواهد داد
رئیس  غنی«  »اشرف  تالش های  بر  تاکید  با  تلگراف 
به  طالبان،  با  صلح  منظور  به  افغانستان  جمهور 
دودستگی اعضای طالبان در این خصوص اشاره کرد و 
نوشت: گروهی به منظور پایان دادن به جنگ 13 ساله 
دولت کابل و طالبان از این مذاکرات حمایت می کنند 
و عده ای نیز معتقدند تا به دست گرفتن قدرت جنگ 

باید ادامه داشته باشد.
نقل  به  خود  گزارش  در  انگلیسی  خبری  پایگاه  این 
مرکز  از  افغانستان  کارشناس مسائل  مایکل کولمن  از 
مرگ  نوشت:  »وودروویلسو«،  محققان  بین المللی 
خصوص  در  وی  سکوت  برای  توجیهی  مالعمر 
عقب نشینی نیروهای ناتو از افغانستان و نیز به قدرت 

رسیدن اشرف غنی است.
وی همچنین با اشاره به این که با مرگ مالعمر گفتگوها 
قطعا تحرک خود را از دست خواهند داد، افزود: اعالم 
اعضای  بین  موجودیتی  بحران  موجب  مالعمر  مرگ 
آخرین چیزی  گفتگوهای صلح  و  طالبان خواهد شد 

خواهد بود که به آن فکر می کنند.
ناامیدکننده  افغانستان  اینترست: مذاکرات صلح  نشنال 

نیست
قلم  به  گزارشی  در  اینترست  نشنال  اینترنتی  پایگاه 
»حمید اکبر یاسمین« با این عنوان که »مذاکرات صلح 
افغانستان ناامیدکننده نیست «، نوشت: مذاکرات صلح 
بین دولت افغانستان و طالبان قرار است بار دیگر ازسر 

گرفته شود.
افشاگری های  که  این  بر  تاکید  اینترست ضمن  نشنال 
شدید  نفوذ  بر  تاکیدی  پاکستان  سابق  مقامات  اخیر 
تشکیالت نظامی پاکستان بر طالبان است، افزود: اکنون 
روبرو  بن بست  با  مدتها  که  افغانستان  صلح  روند  که 

بوده تحرک پیدا کرده ، دو چیز ضروری است.
نخست اینکه منتقدان »اشرف غنی« باید فضای مناسب 
را برای کمک به پیشبرد مذاکرات فراهم کنند. فراهم 
همچنین  و  صلح  برای  معتبر  روند  یک  زمینه  کردن 
حمایت  جهت  در  پاکستان  راهبردی  محاسبات  تغییر 

از افغانستان به زمان نیاز دارد.
دوم آن که پاکستان باید نشان دهد مایل به اقدام متقابل 
در برابر سیاست مصالحه اشرف غنی از طریق اقدامات 

واقعی است و نه حرف.
بی  سال ها  از  پس  شد:  خاطرنشان  گزارش  این  در 
راه حل  هیچ  کابل،  و  آباد  اسالم  بین  اعتمادی شدید 

فوری برای پایان دادن به این وضع وجود ندارد.
کردن  متقاعد  برای  خود  نفوذ  از  استفاده  با  پاکستان 
دولت  با  آتش بس  درباره  مذاکره  به  طالبان  اعضای 
طالبان  علیه مخفیگاه های  به همراه عملیات  افغانستان 
در امتداد مرز خود تنها می تواند به کسانی در افغانستان 
که سوءظن دارند اطمینان دهد که در نیات خود صادق 

است.
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واکنش ها به مـرگ 
مـالعـمر
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مبـانی مـذاکـره با...
این  گردد.  معطل  و  متوقف  نباید  رسانه هاست، 
افغانستان است.  مردم  قاطبۀ  نیز مورد حمایت  روند 
از  که  می دهد  تشکیل  کسانی  را  روند  این  مخالفین 
و  پیشرفت  کاروان  از  اجتماعی،  و  فکری  رشد  نظر 
تمدن عقب مانده اند؛ به آنان باید کمک کرد تا به این 

قافله بپیوندند.
3- حفظ همبسته گی ملی و رعایت یگانه گی سیاسی 
مردم افغانستان، شرط اصلی هر مذاکره با هر مخالفی 
است؛  متعدد  اقوام  با  واحد  کشور  افغانستان  است. 
از  یعنی   - ملی«  »موضع  از  باید  طالبان  با  مذاکره 
به عبارت دیگر،  اقوام - صورت گیرد.  تمام  موِضع 
از موضع یک قوم  نباید  با هیچ مخالفی  با طالبان و 

باشند؛  باید  ملت  نمایندۀ  دولت ها  شد.  مذاکره  وارد 
ایفای نقش قومی از جانب دولت ها، عالوه بر آن که 
هم  از  باعث  می برد،  بین  از  را  آنان  ملی  مشروعیت 
طالبان  نیز می گردد.  قومی  تفرقۀ  و  ملی  گسیخته گی 
یکی  می تواند  فقط   - دیگر  نظامی  مخالف  هر  و   -
مردم  همۀ  دشمن  یا  باشد:  داشته  را  حالت  دو  از 
حالت  افغانستان.  مردم  همۀ  دوست  یا  و  افغانستان، 
سوم وجود ندارد؛ یا ال اقل نباید وجود داشته باشد. 
آنان نمی توانند با برخی از مردم افغانستان دوست، و 
با برخ دیگر دشمن باشند؛ در غیر آن وجود ملتی به 
نام »ملت افغانستان« یا ملت افغان زیر سوال می رود. 
از  جهانی  جامعۀ  با  افغانستان  همسویی  حفظ   -4
افغانستان  است.  جدید  دورۀ  حیاتی  دستاوردهای 
سیاسی  حیات  به  همسویی  این  بدون  نمی تواند 

خویش ادامه دهد و به وظایف جهانی خویش عمل 
کند. بنابرین، افغانستان مکلف است خود را با قرائتی 
از تروریسم و طالبان دارد، همنوا  که جامعۀ جهانی 
سازد. در صورتی که دولت افغانستان در مخالفت با 
گردد،  طالبان  با  معامله یی  وارد  جهانی،  جامعۀ  نظر 
پیامد آن وخیم و نامیمون است؛ چه حتا در صورت 
خروج بی موقع نیروهای بین المللی از افغانستان، هیچ 
تضمینی برای ثبات - و حتا موجودیت - افغانستان 
باقی نمی ماند. گذشته از این، طالبان - و در مجموع 
تروریسم - دشمن مشترک جامعۀ جهانی و افغانستان 
است؛ بنابرین، هیچ یک از این دو طرف، حق معاملۀ 

یک جانبه با دشمن مشترک را ندارند. 
چه  شوند؛  بخشوده  نباید  ملی«  »مجرمین   -5
معافیت مجرمین ملی، احساس وطن دوستی و وجیبۀ 

است،  کشوری  ارزش های  از  حراست  که  را  ملی 
تضعیف می کند. این امر باید حکم کلی داشته باشد؛ 
ملی  خاین  یا  مجرم  نتوانیم  شرایطی  در  شاید  چون 
را محاکمه کنیم؛ اما هیچ دولتی نمی تواند - یا نباید 
- آنان را ببخشد. با هیچ آیینی نمی توان فتوا دهنده 
تاریخی  آثار  سایر  و  بامیان  مجسمه های  شکنندۀ  و 
اصلی  انگیزۀ  که  ندارد  زیرا شکی وجود  بخشید؛  را 
برای  خارجی  دشمن  تحریک  ملی،  ضد  اقدام  این 
مستقل  هویت  ساختن  زایل  و  تاریخی  آثار  امحای 
ملی افغانستان بود؛ در آن زمان، کشور همسایه خواِب 
انقیاد و انضمام افغانستان به خاک خویش را در حال 
تعبیر می دید، و در پی بر انداختِن هر نماد ایستاده، هر 

قامِت افراشته و هر انساِن به پا خاسته یی بود.

ACKU
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بخشبیستوهشتـم
بخش ششم و پایانی

عبدالحفیظ منصور
به هر صورت، تا پایان اقتدار »اندره پوف«، در 
پنجشیر آتش بس برقرار بود و طبق گزارش هایی 
که بعضی از افسران شوروی در اختیار مجاهدین 
اریکۀ  بر  »چرنینکو«  که  زمانی  می دادند؛  قرار 
قدرت نشست، جلسه یی میان افسران شوروی 
پنجشیر  اوضاع  بررسی  برای  داراالمان  در 
صورت گرفت که در آن بعد از مشاجرات زیاد، 
به دو دلیل حامیان دوام آتش بس کوتاه آمدند و 

تصمیِم حملۀ جدید گرفته شد:
آن  در  که  ویدیویی  فلم  حلقه  دو   .1
را  مجاهدین  نظامی  تمرینات  از  صحنه هایی 
کمینی  بگرام طی  در  می داد،  نشان  پنجشیر  در 

به دست سربازان شوروی افتاد و در آن جلسه به نمایش گذاشته شد. روس ها به شدت از 
برنامه های مجاهدین در هراس شده و تکمیل پالن های جنگی مجاهدین را برای خویش 

زیان بار پنداشتند.
فعالیت های مجاهدین در صفحات شمال جهت ایجاد وحدت و نظم بیشتر   .2

میان مجاهدین نیز شوروی ها را مضطرب ساخته بود. 
ناگفته نماند، مخالفت این دو گروپ باالی مسألۀ پنجشیر به آن اندازه بود که وقتی برنامۀ 
قطعِی حمله به پنجشیر اتخاذ گردید، طرفداران آتش بس برای این که ضربات بیشتری باالی 
قوای روس در حملۀ مورد نظر وارد آید و صحت پیش بینی شان برای رقبا ثابت گردد، 

مجاهدین را از تصمیماِت روس ها باخبر می ساختند.
یادآوری باید کرد که با مرگ »اندره پوف« و به قدرت رسیدن »چرنینکو«، هیأت موظف 
در آتش بس عوض شد و هیأت قبلی به شمول عده یی از افسران عالی رتبۀ شوروی که 
درین ارتباط نقش داشتند، به جرم رشوت ستانی محبوس گردیدند و تا روی صحنه آمدِن 

گورباچف، در حبس باقی ماندند.
هیأت جدید شوروی که در زمان »چرنینکو« بدین امر موظف شده بود، به قول مسعود، 
بلندپروازی هایی نسبت به هیأت قبلی داشت که باری هم در حین مذاکرات، »مسعود« یکی 

از اعضای آن را تهدید نموده و از اتاق مالقات بیرون کرده بود.
دستاورد مجاهدین

بعد از سه ونیم سال جنگ خونین میان مردم افغانستان و قوای شوروی، با برقراری آتش بس 
میان طرفین، مردمِ ما به پیروزی درخشانی دست یافتند؛ زیرا با برگزاری مذاکرات مستقیم 
میان مجاهدین و شوروی، واضح است که جانب شوروی بالقوه مجاهدین را به رسمیت 
شناختند.)2( عدم شرکت نمایندۀ رژیم کابل درین مذاکرات که با حضور آن مجاهدین 
مخالفت داشتند، میان روس ها و کمونیستان افغانی، شگافی ایجاد کرد که به سود مجاهدین 

تمام شد.
ماحول  جبهات  که  بخشید  را  فرصت  این  مجاهدین  به  پنجشیر  در  آتش بس  سال  یک 
پنجشیر را تنظیم نموده و هم بستگی را میان مجاهدین هرچه بیشتر توسعه بخشند. برای 
شمال  والیات  قوماندانان  تن   130 شرکت  با  جلسه یی  نخستین بار  برای  منظور  همین 

افغانستان در پنجشیر ترتیب یافت و اساس »شورای نظار« گذاشته شد.
مجاهدین پنجشیر که در جنگ گذشته، تلفات و مشکالت زیادی را متحمل شده بودند، 
در این مدت سر از نو تجدید سازمان گردیدند و برای جنگ های بعدی مواد غذایی فراهم 
ایجاد  برای  پنجشیر  در سراسر  قبلی، حفر صوف ها  تجارب جنگ  اساس  بر  و  آوردند. 
پایان سال چندین صوف  تا  که  گرفته شد  در همین مدت جدی  انبارخانه ها  و  پناهگاه 

حفر گردید.
افغانستان، آتش بس را یک  اکثریت حلقات سیاسی در خارج و داخل  این که؛  لُب کالم 
موفقیت چشم گیر برای مجاهدین دانستند و فقط حزب اسالمی افغانستان به رهبری انجنیر 
گلبدین حکمتیار، آن را یک سازش قلمداد کرد و دلیلش هم آن بود که در چنین شرایطی 
اگر کلیۀ جبهات جهادی در افغانستان آتش بس را بپذیرند، شعلۀ جهاد در کشور خاموش 

می شود و روس ها به هدف شان نایل می آیند.
اما در واقع فکر می شود که حزب اسالمی مخالفتش در این باب دو دلیل دیگر داشته باشد:
رقابتی که میان حزب اسالمی و جمعیت اسالمی از گذشته موجود بوده است.  .1

آغاز  در  که  مسعود  احمدشاه  افراد  توسط  اسالمی  از حزب  اندراب  تصفیۀ   .2
آتش بس صورت گرفت.

یکی  بودند:  متمرکز کرده  را  فعالیت خویش  زمینه  در دو  آتش بس  شوروی ها در مدت 
تبلیغات وسیع مبنی بر این که آتش بِس پنجشیر )جبهه یی که در افغانستان شهرت زیادی 
داشت( را سازش و تسلیمِی آن جبهه وانمود کنند، تا بدین ترفند سایر جبهات را به کنار 
آمدن با رژیم ترغیب نمایند؛ و دیگری فعالیت زیرزمینی از طریق اعزام جواسیس، تا از 

آن طریق معلومات  کسب کنند.
عالوه بر دستاوردهای مجاهدین از این آتش بس که ذکرش رفت، جبهۀ پنجشیر را بیشتر 
از پیش در محراق توجه قرار داد، که این امر در سالیان بعد باعث جلب کمک های مالی 

و تبلیغاتِی زیادی گردید.
مهم تر از آن، آتش بس جبهۀ پنجشیر را در انظار افسران ناراضی قوای شوروی و مامورین 
و یک سلسله  تماس  برقراری  موجب  و  داد  مقاومت جلوه  مرکز  کابل،  رژیم  عالی رتبۀ 

کمک های اطالعاتی بسیار مهم به جبهه گردید.
گرچه کار نفوذ به داخل دستگاه رژیم کابل از ابتدا دنبال می شد، اما به قاطعیت می توان 
گفت که آتش بس، نقش اطالعاتی جبهه را چندین برابر افزایش بخشید. گذشته از افسران 
عالی رتبه و وزیران رژیم کابل، جنراالن ارتش سرخ نیز که با سیاست های مسکو مخالف 
بودند، برای مجاهدین گزارش می دادند و چه بسا از جنراالن ارتش سرخ که در پنجشیر و 

ماحول آن ماموریت داشتند، به نفع مجاهدین اطالعات می رساندند.
یکی از کسانی که مسعود فعالیِت او را در این زمینه بسیار ارزشمند می شمرد، اتشۀ نظامی 
قوای  برنامه های جنگی  از  که شماری  بود  کمِک همین شخص  به  و  بود  کابل  در  هند 

شوروی، به ویژه طرح های ترور شخص مسعود، کشف و خنثا گردید.
مآخذ:

مجلۀ نیوزساینتست، گزارش یونسن میل، 30 جون 1983 و مجلۀ ایشیاویک،   .1
گزارش تونی دیوس، مورخۀ 15 جوالی 1983 )انگلیسی(

نظریۀ حقوقی پیرامون قضیۀ افغانستان از جانب جمعی از حقوق دانان، ژنیو.  .2

مســعودکـارنامـۀ
رستم شاه محمدی

اقبال  دیدگاه  به  توجه  با  دید  باید  حال 
الهوری در باب دین، خدا، جهان طبیعت، 
رابطه یی  چه  جدید،  علوم  و  اسالم  دین 

می تواند میان علم و دین برقرار باشد؟ 
دیدگاه های  با  اقبال  نظر  در  اول:  نکتۀ 
جدی  طور  به  که  جدید  فیزیک دانان 
و  )ماشین وار(  مکانیستی  نگرش  نقد 
پیش  در  را  )مادی گرایانه(  ماتریالیستی 
گرفته اند، عالم طبیعت چنان تصور می شود 
آگاهی  بدون  عنصر  و  ماده  حاصل  نه  که 
وجودی  حاصل  برعکس  بلکه  شعور،  و 
که  است  این جا  است.  الهی  و  روحانی 
دین می تواند با تبیین این وجود روحانی و 
الهی به عنوان منشای جهان، به علم یاری 

رسانده و مکمِل آن باشد. 
رسمی  »فیزیک  می آورد  زمینه  این  در  او 
پایه های  که  دریافته  را  امر  این  ضرورِت 
در  دهد.  قرار  نقادی  معرض  در  را  خود 
نتیجۀ همین نقادی، آن نوع مادی گری که 
فیزیک در ابتدا به آن نیازمند بود، به سرعت 
دیر  روز  آن  و  است  شدن  محو  حال  در 
نیست که علم و دین بتوانند هماهنگی هایی 
را میان خود کشف کنند که تاکنون هرگز به 

آن ها گمانی نداشته اند«. 32 
واقعیت،  و  حقیقت  برای  اقبال  دوم:  نکتۀ 
که  معنا  بدین  است.  قایل  باطن  و  ظاهر 
مختلفی  سطوح  از  واقعیت  و  حقیقت 
برخوردارند، و هر یک از علم و دین هم 
که سودای کشف آن ها را دارند، می خواهند 
معلوم  و  روشن  آدمی  بر  را  سطوح  این 
سازند. از این جا است که اقبال، علم را به 
تنهایی قادر به کشف تمام سطوح حقیقت 
و واقعیت نمی داند. زیرا »علم ضرورتًا باید 
تنها بعضی از سیماهای حقیقت و واقعیت 
و  کند  انتخاب  تحقیق  و  بحث  برای  را 
علم  اگر  بگذارد،  کنار  را  دیگر  سیماهای 
ادعا کند که سیماهای برگزیده شدۀ حقیقت 
مطالعه  قابل  منحصر  واقعیت، سیماهای  و 
پرداخته  محض  جزیی نگرِی  به  است، 
و  حقیقت  از  سطوحی  بنابراین  است«.33 
واقعیت وجود دارد که از دسترس مقوالت 
که  است  دین  این  است.  خارج  علمی 
علم  قلمرِو  از  خارج  سطوح  آن  می تواند 
علم،  کمک  به  و  نماید  تبیین  و  کشف  را 
دهد.  ارایه  سطوح  آن  از  کامل  تجربه یی 
است  توجه  قابل  این جا  در  نکته  این  ذکر 
تحقیرآمیزی  نظر  هرگز  اقبال  البته  که 
است  مدعی  بلکه  ندارد؛  علم  به  نسبت 
که نظریه های علمی هرچند معرفت معتبر 
ارمغان  به  بشر  برای  را  اعتمادی  قابل  و 
محدود  اوالً  معرفتی  چنین  ولی  می آورند، 
واقعیت  و  حقیقت  از  خاصی  سطوح  به 
ثانیًا آن چه علم نامیده می شود، تنها  است. 
داشتن  واقعیت  دربارۀ  منظمی  سادۀ  نظر 
مجزای  نظرهای  از  مجموعه یی  نیست. 
دربارۀ واقعیت و پاره یی از یک تجربۀ کلی 
با یکدیگر مناسب و جور  است که ظاهراً 
تمثیل  زمینه،  این  در  او  درنمی آیند«.34 
به  گوناگون  طبیعی  »علوم  دارد.  گویایی 
طبیعت  الشۀ  بر  که  می مانند  کرکس هایی 
با  را  آن  از  پاره یی  کدام  هر  و  آمده  فرود 
نوک چنگال خود می َکنند و می برند«.35 از 
این رو، علم در تکمیل نگرش خود به دین 
نیازمند است و البته که این خواستار همۀ 
واقعیت و حقیقت است و به همین جهت 
معطیات  از  ترکیبی  مجموعه  هر  در  باید 
تجربۀ بشری مکانی را در مرکز اشغال کند 

و حق ندارد که از نظرهای انشعابی نسبت 
به واقعیت بیم ناک باشد. علوم طبیعی طبعًا 
و  طبیعت  به  نسبت  اگر  و  است،  انشعابی 
نظریۀ  نمی تواند  باشد،  وفادار  وظیفۀ خود 
عرضه  کامل  نظری  عنوان  به  را  خود 

کند«.36 بدین سان، علم و دین در همراهی 
و هماهنگی با یکدیگر است که می توانند 

تصویری کامل از واقعیت ارایه دهند. 
فرایندهای  اقبال،  دیدگاه  از  سوم:  نکتۀ 
روش های  از  هرچند  دینی  و  علمی 
متفاوتی پیروی می کنند اما از لحاظ هدف 
هر  زیرا  دارند؛  شباهت  یکدیگر  با  نهایی 
دو می خواهند به حقیقت و عینیت برسند. 
هرچند که البته دین بیش از علم خواستار 
دست یافتن به حقیقت مطلق است. برای 
هر دوی آن ها راه رسیدن به عینیت مطلق از 
مرحله یی می گذرد که آن را می توان تصفیۀ 
تجربه نامید. حال اگر این پرسش به میان 
آید که روش علم و دین چه گونه است؟ او 
در پاسخ می گوید: »در میدان علم کوشش 
ما بر آن است که معنی و مفهوم تجربه را 
رفتار خارجی  به  ارجاع  و  اسناد  از طریق 
دین،  میدان  در  ]اما[  کنیم  ادراک  حقیقت 
تجربه را نوعی حقیقت و واقعیت می دانیم 
آن  مفهوم  و  معنی  که  آن می کوشیم  در  و 
را بیشتر از طریق اسناد و ارجاع به ماهیت 

درونی حقیقت، ادراک کنیم«.38 
نکتۀ چهارم: از آن جا که اقبال عالم را یک 
دین  و  علم  بنابراین  می کند،  تصور  کل 
که  هستند  تجاربی  تبیین  به  ناظر  دو  هر 
بدین  و  است  واحد  کل  همین  به  مربوط 
سان، فرایندهای علمی و دینی از این لحاظ 
جهان  واقعًا  دو  هر  یکدیگرند.  با  موازی 
می کنند...  توصیف  و  تشریح  را  واحدی 
این  هدف  و  ماهیت  در  دقیقی  تحقیق 
مکمل  واقعًا  دینی[  و  ]علمی  فرایندهای 
یکدیگر، نشان می دهد که تصفیۀ تجربه در 
آن ها  به هر دوی  میدان های عمل، وابسته 

می باشد. 
با  تعارِض  در  نه  دین  و  علم  این رو  از 
تام  استقالل  و  تمایز  در  نه  و  یکدیگر 
با  موازی  و  هماهنگ  بلکه  یکدیگر،  از 
یکدیگرند. به گونه یی که می توانند مکمل 
یکدیگر باشند و تعبیر و تفسیری جامع از 
سطوح مختلِف حقیقت و واقعیت را برای 

بشر به ارمغان آورند.

تعامل 
علم
 و

 دین
 از 

دیدگاه 
اقبال 
ACKUالهوری
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نویسنده: راشد غّنوشی
برگردان: مهران موّحد

بخش دوم و پایانی
بحث و جدل ها در خصوص زمامداری زنان، مرا به یاد 
ماجرایی که در یکی از سفرهایم به پاکستان اتفاق افتاد، 
می اندازد. یک بار به پاکستان برای شرکت در همایش 
خانم  موقع،  آن  در  بودم.  رفته  اسالمی«  »جماعت 
بی نظیر بوتو زمام امور را به دست داشت و نوازشریف 
همایش  در  هم  نوازشریف  بود.  اپوزیسیون  جبهۀ  در 
مزبور شرکت کرد. در این اثنا مشاهده کردم که کاغذی 
میان علمایی که از اطراف و اکناِف جهان اسالم به این 
همایش آمده بودند، چرخانده می شود و از آن ها تقاضا 
می شود که پای آن امضا کنند. این عریضه حامل فتوایی 
بود که زنان را از برعهده گرفتن رهبری حکومت منع 
می کرد و به همان حدیثی که در باال ذکر شد، استناد 
کرده بود. موقعی که این عریضه به دست من رسید، 
آن را نزد خود نگه داشتم. برایم سخت بود که مشاهده 
کنم سیاست مداری حرفه یی همچون نوازشریف، از ما 
برای ضربه زدن به حریف سیاسی خود استفادۀ ابزاری 
کند و به ریِش ما بخندد. از دوستان خود در آن همایش 
عریضه  این  تأیید  برای  کردن  جمع  امضا  کار  در  که 
که  اساسی یی  ویژه گی های  و  اوصاف  پرسیدم:  بودند، 
زمامداران باید واجد آن ها باشند، از نظر شما چیست؟، 
آیا مهم ترین ویژه گی، عدالت گستری بر طبق شریعت 
اسالمی نیست؟، حاال شما باید تمرکزتان روی اوصافی 
هرگاه  باشد.  دین  از  انحراف  عدم  و  عدالت  همچون 
این مسایل حل شد، آن گاه به مسایل درجه دوم همانند 

جنس و رنگ و قبیله بپردازید!  

زمامداری نامسلمان
یکی  اسالمی،  جامعۀ  در  غیرمسلمان  زمامداری  بحث 
میان حلقاِت  در  را  بگومگوهایی  که  است  مسایلی  از 
مسأله  این  این که  خاصه  است،  زده  دامن  اسالم گرا 
شهروندان  با  مسلمانان  رابطۀ  به  می شود  مربوط 
غیرمسلمان در جامعۀ اسالمی و طبعًا حساسیت برانگیز 
ضمن  در  مصر  در  اخوان المسلمین  جنبش  است. 
از  که  بود  کرده  اضافه  را  ماده یی  خود،  حزبی  برنامۀ 
رییس جمهور شدِن غیر مسلمان جلوگیری می کرد. با 
در کشورهای عربی،  اساسی  قانون های  اکثریت  آن که 
مسلمان  به  مشروط  را  کسی  شدِن  حکومت  رییس 
اعتراض  هیچ  امر  این  و  می سازند  شخص  آن  بودن 
ولی  است،  برنینگیخته  کنون  تا  هم  را  سروصدایی  و 
موضوع  این  اخوان المسلمین  برنامۀ  در  که  همین 
اعتراض های گسترده یی  با واکنش ها و  گنجانیده شد، 
روبه رو شد. به گمان من، اخوان المسلمین در مصر با 
این کارِ خود چیز تازه یی را طرح نکرده اند، بلکه همان 
روشی را تعقیب کرده اند که در میراث فرهنگی ما در 
به  چند  هر  می شود.  گنجانیده  شرعی«  »سیاست  ذیل 
نظر من، اخوان  المسلمین با این اقدامِ خود نشان دادند 
که وضعیت پیراموِن خود را به خوبی درک نکرده اند با 
توجه به این که این مسأله از جنس مسایل فرضی است 
و هیچ پیامدی عملی ندارد، چرا که با توجه به فضای 
سیاسِی حاکم بر مصر بعید به نظر می رسد که شخصی 
بزند  تکیه  قدرت  اورنِگ  به  بتواند  )مسیحی(  قبطی 
قبطی  شخصی  که  بخواهند  المسلمین  اخوان  هرچند 
را به ریاست دولت برسانند. قبطی ها حتا نمی توانند به 
عضویت شورای ملی برسند مگر این که رییس دولت 
پارلمان  وارد  انتصابی  صورت  به  را  آن ها  از  عده یی 

سازد. حزب حاکم در مصر هم تا کنون حاضر نشده 
پارلمان  در  نامزد خود  عنوان  به  را  آن ها  از  کسی  که 
می داند  این که  دلیل  به  کند  معرفی  کاندیدا  عنوان  به 
انتخابات را ندارند. با  که آن ها شانس برنده شدن در 
مسیحیاِن  میان  از  فردی  رسیدن  نکات،  این  به  توجه 
مصر به ریاست دولت، امری است غیرمحتمل؛ ریاستی 
بیرون  مصر  ارتش  چنگال  از  نتوانسته  کنون  تا  که 
آمده  به وجود  جدل های  و  جنجال ها  بنابراین،  آید. 
و  دارد  نظری  جنبۀ  بیشتر  موضوع،  این  در خصوص 
این  می توان  است.  ناهمخوان  موجود  واقعیت های  با 
تبلیغات مخالفان  از  اعتراض ها را بخشی  جنجال ها و 
اخوان المسلمین برضد آن ها شمرد تا مردم را از آن ها 
بترسانند و افکار عمومی را برضد آن ها تحریک کنند. 
دامن  موضوع  این  به  اخوان المسلمین  که  بود  بهتر 
نمی زدند و خاموشی برمی گزیدند چرا که وارد شدن 
قبیل  از   - شاطبی  امام  تعبیر  به  مباحث   این گونه  به 
:«خوض فیما لیس تحته عمل« است و سرگرم شدن 
به مسایلی است که به زنده گی عملی ما ربطی ندارد. 
راه دیگری که پیش روی اعضای اخوان المسلمین در 
مصر قرار داشت این بود که به موضوع لزوم مسلمان 
بودِن رییس حکومت می پرداختند بدون این که آن را به 

عنوان مطالبۀ قانونِی حزب خود مطرح می کردند.
از سوی دیگر، به فرض این که شخصیتی مسیحی در 
کشور  گسترۀ  در  و  شود  مردمی  جایگاه  دارای  مصر 
به  هوادار  خود  برای  مردم  اطیاف  همۀ  میان  از  مصر 
ریاست جمهوری  نامزد  را  بتواند خود  و  آورد  دست 
بسازد و در طی انتخاباتی شفاف و عادالنه به اورنِگ 
قدرت تکیه بزند، نه فاجعه یی رخ خواهد داد و نه کدام 
معصیت و گناهی سر خواهد زد. مردم هرگاه آزادانه 
گرفتار  هرگز  برگزینند،  را  خود  سردمداراِن  بتوانند 
اشتباه نخواهند شد و داوری مردم مبرا از خطا خواهد 
می بینیم  می افکنیم،  نگاهی  مصر  تاریخ  به  وقتی  بود. 
میهن دوست  رهبرانی  هم  مصر  مسیحیان  میان  در  که 
عبید.  مکرم  آقای  همانند  کرده اند  تبارز  مردم آمیز  و 
در  مسیحی  رهبران  از  برخی  که  بدانید  است  جالب 
مصر از مشاوران و نزدیکان حسن البنا بنیان گذار جنبش 

»اخوان المسلمین« نیز بوده اند.
»فارس  همانند  مسیحی  رهبرانی  سوریه  در  همچنان 
الخوری« ظهور کردند که نام نیکی از خود به یادگار 
کارهای  خود  نخست وزیری  هنگام  در  وی  گذاشتند. 
خوبی انجام داد و رابطه اش با اسالم و مسلمانان خیلی 
خوب و دوستانه بود. وی هرگز برای تخریب کشور 
و  وطن پرستی  در  باالتر،  آن  از  و  نداد  انجام  اقدامی 
ای کاش همۀ  یافت.  مردم، حسن شهرتی  به  خدمت 
به دست  در سوریه  را  قدرت  از وی  که پس  کسانی 

گرفتند، همچون او عمل می کردند. 
قبیل  این  به  راجع  که  است  نادرست  این حساب،  با 
موضوعات، بحث و جدل راه بیندازیم و از شایسته گی 
و کاردانی و عدالت سخنی به میان نیاوریم. در سورۀ 
که  السالم-  - علیه  یوسف  حضرت  زبان  از  یوسف 
فرمانروای وقت کشور مصر را مخاطب قرار می دهد، 
انی  االرض  خزائن  علی  »اجعلنی  می خوانیم:  چنین 
سورۀ  در  یا   .)55 آیه  یوسف،  )سوره  علیم«  حفیظ 
من  خیر  ان  استاجره  ابت  »یا  می خوانیم:  قصص 
استاجرت القوی االمین« )القصص، 26( )در این دو آیه 
آن چه که در زمینۀ بر عهده گرفتن وظایف، با اهمیت 
پارسایی است،  شمرده شده، کاردانی و شایسته گی و 
نه مسایل دیگر(. ما هیچ گاه نباید خود را سرگرم این 
کافر  زن،  یا  باشد  مرد  فرمانروا  که  کنیم  مسایل  قبیل 

جنبش های  اصلی  رویکرد  که  چرا  مسلمان،  یا  باشد 
اسالمی و سایر جنبش های دموکراسی خواه در جهت 
آزادسازی انسان ها از زیر یوغ مستبدان و خودکامه گان 
است، هرچند این حاکمان مستبد و خودکامه در تدین 

و پرهیزکاری خود زبانزد خاص و عام باشند. 
امروز مشکل ما با زمامداران مرد و مسلمانی است که 
سنگدل و سختگیر هستند. اگر حاکماِن ما زن می بودند، 
زیردستاِن خود  با  بیشتری  انصاف  و  نرمی  با  بسا  چه 
به  منسوب  ما  زمامداراِن  اگر  شاید  می کردند.  رفتار 
به  متهم  مبادا  که  این  ترس  از  می بودند،  دینی  اقلیتی 
با  امر سرکوب مخالفان خود  تعصب دینی شوند، در 
احتیاط بیشتری عمل می کردند. در همین راستا می توان 
در  استعمار  هم پیمانان  که  کرد  توجه  نکته  این  به 
کشورهای اسالمی، بیشتر از استعمارگران در سرکوب 

و قلع و قمع مخالفان، شدت عمل نشان می دادند.
شاید روی این مالحظات بوده که فرقۀ خوارج ترجیح 
قریشی«  »غیر  شخصی  مسلمانان،  زمامدار  که  می داده 
ژنرال های  کنند.  برکنار  را  او  به آسانی  بتوانند  تا  باشد 
بیشتری  عمِل  شدت  با  نیجیریه  کشور  در  مسلمان 
نسبت به مسلمانان رفتار می کردند درحالی که هنگامی 
که افرادی مسیحی با روش های دموکراتیک زمام امور 
را به دست گرفتند، با مالیمت و نرمی بیشتری با مردم 
از  گفتن  هنگام سخن  در  قدیم  از  می کردند.  برخورد 
می کنند  نقل  را  حکیمانه  گفتار  این  شرعی«  »سیاست 
که: »خداوند، حکومت دادگر را یاری می رساند هرچند 
اگر  نمی کند  یاری  را  نظامی ستمگر  و  نباشد  مسلمان 
چه مسلمان باشد«. روی این حساب، مدار زمامداری 
ساختن  محقق  و  شایسته گی  و  عدالت  گسترش  بر 
البته  است.  استوار  مفاسد  برداشتِن  میان  از  و  مصالح 
نگاه  خود  جامعۀ  عینی  واقعیت های  به  که  هنگامی 
می کنیم، درمی یابیم که این موضوع )زمامداری مسلمان 
به  زیاد  که  است  موضوعاتی  جمله  از  نامسلمان(  یا 
زنده گی روزمرۀ ما ربطی ندارد و بهتر است که خود را 

زیاد با این مسأله درگیر نسازیم. 
مشکل واقعی یی که ما با آن دست به گریبان هستیم، این 
است که چه گونه ما مسلمانان با استبداد و تجزیه طلبی 
با استبدادگران و  به مقابله برخیزیم و  بیگانه  و سلطۀ 
مسلمانان  به  من  کنیم.  نبرد  آن ها  خارجی  هم پیماناِن 
میدان  و  نگریزند  مبارزه  میدان  از  که  می کنم  توصیه 
متأسفانه  نکنند.  بیگانه رها  نااهل و مزدور  افراد  به  را 
واقعیت امر این است که بسیاری از نخبه گان مسلمان 
از کشورهای اسالمی یی که از سوی فرمانروایان مستبد 
پناه  کفار  سرزمین  به  و  می گریزند  می شوند،  اداره 
می برند؛ سرزمینی که زمامدارانش بر اساس ارادۀ مردم، 
زمام امور را به دست می گیرند. هیچ گاه ندیده ایم که 

کفار به کشورهای اسالمی مهاجرت کنند. 
وقایعی که ما با آن ها روبه رو هستیم، سخت پیچیده اند و 
هیچ یک از ما به تنهایی نمی تواند این وقایع را به درستی 
تجزیه و تحلیل کند. اسالم گرایان سودانی هنگامی که 
کشور  واقعیت های  با  نمی توانند  که  کردند  احساس 
برای حفظ  که  مجبور شدند  برخیزند،  مقابله  به  خود 
عبور  قرمزهای خود  از خط  بسیاری  از  ملی  وحدت 
کنند و از روی ناگزیری تن به چیزهایی دادند که در 
گذشته برای آن ها به هیچ وجه پذیرفتنی نبود از جمله 
این که برای سودانی های جنوب، اعتراف به حق تعیین 
سرنوشت و احتماالً استقالل کردند و پذیرفتند که منابع 
طبیعی سودان را با آن ها شریک بسازند و نیز به حقوق 
شهروندِی همۀ سودانی ها معترف شدند و جنوبی ها را 
در وظایف دولتی سهیم ساختند. چرا ما این گونه عمل 

می کنیم و تا مجبور نشویم گامی به جلو نمی گذاریم؟ 
چرا از مقتضیات جهان پیرامونِی خود آگاهی نداریم و 
از آن استفاده نمی کنیم و آن را در خدمت مصالح خود 
قرار نمی دهیم به جای این که مقتضیات زمان از ما جلو 

بزند یا ما را در زیر پاهای خود له کند؟
شهروندان، داوران خوبی اند 

پای  به  رفتن  از  اسالم گرایان  ترس  از  نمونه یی 
صندوق های رای و ارادۀ شهروندان را معیار شمردن، 
چشم  به  مصر  اخوان المسلمیِن  جنبش  برنامۀ  در 
می خورد. در این پروژۀ حزبی آمده است که باید هیأتی 
را  شورا«  »مجلس  که  شود  تشکیل  بزرگ  علمای  از 
در زمینۀ مسایل و موضوعاتی که به دین ارتباط دارد، 
مشورت دهد بدون این که مشورت آن ها الزام آور باشد. 
پس از انتشار این پروژۀ حزبی، تبلیغات زهرآگینی بر 
به  را  پیشنهاد  این  مخالفان،  شد.  داده  سامان  آن  ضد 
ادعا کردند  و  تحلیل کردند  و  تفسیر  بدترین صورت 
نمونۀ  می خواهد  مصر  در  اخوان المسلمین  گروه  که 
»والیت فقیه« را در مصر پیاده کند. از این رو، این پروژۀ 
بدترین شکل سبوتاژ شد و طرح کننده گاِن  به  حزبی 
آن مجبور شدند که از فعالیت های خود در این زمینه 

دست بکشند.
تیشه  واقع  در  بودند،  داده  را  پیشنهاد  این  که  کسانی 
برای  را  زمینه  خود  دست  به  و  زدند  خود  ریشۀ  بر 
دشمناِن در کمین نشستۀ خود فراهم کردند تا آن ها را 
مورد تشنیع و سرزنش قرار دهند و مردم را از آن ها 
بترسانند و آن ها را نزد مردم به عنوان اشخاصی جلوه 
به  را  مدرن  جامعۀ  دستاوردهای  می خواهند  که  دهند 
دست نابودی بسپارند و جامعه را به قهقرا سوق دهند 

و رجال دین را بر گردۀ مردم حاکم سازند.
در واقع جنبش اخوان المسلمین در مصر با این مطالبات 
حقوقِی خود می خواست همخوانی داشتن قوانین مدنی 
حالی  در  دهد  قرار  تأکید  مورد  را  اسالم  شریعت  با 
مصر،  اساسی  قانون  این که  از  باالتر  ضمانتی  چه  که 
قانون گذاری  برای  اساسی  مرجع  را  اسالمی  شریعت 
شمرده است. روی این حساب، مسالۀ هماهنگی داشتن 
»هیأت  به  را  اسالمی  شریعت  با  قوانین  نداشتن  یا 
به  یا  اساسی« سپردن  قانون  تطبیق  بر  نظارت  منتخب 
»دیوان عالی« کشور واگذار کردن با استفاده از قاضیان 
ورزیده و با تجربه و با کفایت، بسیار بهتر از آن است 
که به شیوخی در نهادی همچون »ازهر« سپرده شود؛ 
نهادی که به شدت بیمار است و به حدی گرفتار ضعف 
و مشکل است که دستمایۀ تمسخر و ریشخند همه گان 

واقع شده است.
کنیم  تالش  که  است  این  ما  اولویِت  مهم ترین 
راه کارهای عملی برای تضمین آزادی های عمومی - از 
جمله آزادی رسانه ها و شفاف و عادالنه برگزار شدن 
انتخابات - ایجاد کنیم. این راه کارها، فرصت ها را از 
دست استبدادگران می گیرد و نهادهای فراتر از قانون 
انحراف  ناحیۀ  از  برمی دارد.  میان  از  را  مردم  ارادۀ  و 
باشند،  مردم  ارادۀ  ممثل  که  مردم  منتخب  نماینده گان 
خطری متوجه اسالم نیست، بلکه خطری که اسالم را 
تهدید کند، از ناحیۀ زمام داری فرعون ها و قارون هاست. 
از همین رو، در رأس مأموریت خاتم النبیین این قرار 
را  ملت ها  پای  و  دست  که  را  زنجیرهایی  که  داشت 
بسته، بشکند و ملت ها را از قید و بند آزاد کند. طوری 
و  اصرهم  عنهم  یضع  »و  می فرماید:  مجید  کالم  که 
االغالل التی کانت علیهم«= )پیامبر اسالم کسی است 
از شانه و دست و  بارهای سنگین و زنجیرها را  که( 

پای پیروانش برمی دارد« )سوره اعراف:157(. 

آزادی!نخست، 

ACKU
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ابراز تأسف دولت افغانستان...
تاریخ  به  شود،  برگزار  پاکستان  در  دیروز  آن 

نامعلومی موکول شده است.
وزارت امورخارجه افغانستان ضمن ابراز تأسف 
از این تصمیم، در بیانیه یی اعالم کرد: جمهوری 

اسالمی افغانستان مثل همیشه به ادامه نشست های 
رسمی مذاکرات صلح با گروه طالبان متعهد بوده 
آینده  در  یادشده  نشست  که  است  امیدوار  و 

نزدیک برگزار شود.
اسالمی  جمهوری  است:  آمده  اطالعیه  این  در 

افغانستان باور دارد که در وضعیت کنونی، زمینه 
مساعد  دیگر  زمان  هر  از  بیشتر  مذاکرات صلح 
است، لذا از همه طرف ها می خواهد که برای به 
نتیجه نشستن تالش های صلح جمهوری اسالمی 

افغانستان، همکاری صادقانه نمایند.

احمـد عمران
طالبان  تروریستی  گروه  رهبر  عمر  مال  مرگ  تأیید 
واکنش های  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای  سوی  از 
متفاوتی را برانگیخته است. عده یی با استقبال از این 
خبر، مرِگ رهبر گروه طالبان را در معادالت سیاسی 
اقدام های  از دولت خواهان  و  دانسته  اثرگذار  کشور 
موثر در انجام گفت وگوهای صلح با دیگر اعضای این 
گروه شده اند. عده یی دیگر اما نسبت به مرگ مال عمر 
برخورد احتیاط آمیز پیشه کرده و هنوز چندان مطمین 
نیستند که واقعاً رهبر طالبان از صحنۀ سیاسی و نظامِی 

کشور حذف شده باشد.
امریکا به عنوان کشوری که در رأس ایتالف جهانی 
ضد تروریسم قرار دارد و پانزده سال پیش به حاکمیت 
پایان  نقطۀ  افغانستان  در  طالبان  گروه  و  عمر  مال 
گذاشت، فقط از اعالمیۀ شورای امنیت ملی افغانستان 
استقبال کرده و هیچ گونه واکنشی در صحت و سقِم 
این خبر نشان نداده است. جالب این جاست که خبر 
ملی  امنیت  شورای  سوی  از  زمانی  عمر  مال  مرگ 
تأیید می شود که همین چند روز پیش در مراسم عید 
فطر، رییس جمهوری افغانستان با واژه گانی آن چنانی 
فرا رسیدن عید فطر  مناسبِت  به  اعالمیۀ مال عمر  از 
استقبال کرد و از او به عنوان »مال محمد عمر آخوند« 
امنیت  شورای  که  روزی  همان  در  حتا  گرفت.  نام 
ملی با فرستادن اعالمیه مرگ مال عمر را تأیید کرد، 
معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رسانه ها گفت 
که دولت افغانستان گزارش ها مبنی بر مرگ مال عمر 

را بررسی می کند.
یا  افغانستان  دولت  که  می دهند  نشان  همه  این ها   
نمی خواسته مرگ مال عمر را بپذیرد و یا از آن بی خبر 
بوده، هرچند بر اساس برخی گزارش ها ریاست امنیت 
یافته  این خبر دست  به  پیش  از مدت ها  ملی کشور 
بوده است. اما سوال این جاست که چرا رهبراِن کشور 
با  که  می کنند  مطرح  سخنانی  و  بی خبرند  این همه 

واقعیت ها هم خوانی ندارد؟ 
 وقتی گفته می شود که رهبر گروه طالبان از دو و یا سه 
سال پیش درگذشته است، با وجود این که چه گونه گی 
بوده  این  معنای  به  نیست،  مشخص  هنوز  او  مرگ 

می تواند که نهادهای امنیتی و اطالعاتِی کشور از دو 
و یا سه سال پیش موضوع را دنبال می کرده اند و در 
این اواخر به شواهدی دست یافته اند که آن را تأیید 

می کند. 
فراموش نکنیم که برای نخستین بار »محاذ فداییان« که 
شاخۀ جدا شده از طالبان است، خبر مرگ مال عمر را 
به رسانه ها داد. بی خبری مقام های کشور از حادثه یی 
به گسترده گی مرگ مال عمر توجیه پذیر نیست و باید 
را  آن  حاشیه های  حادثه،  اصل  به  پرداختن  جای  به 
آیا  داشته است.  پنهان  نظرها  از  را  آن  دنبال کرد که 
نگه  مخفی  را  خبر  این  دلیل  این  به  امنیتی  نهادهای 
داشتند و حتا رییس جمهوری را هم در مورد آن آگاه 
نبودند  نکردند که در مورد صحِت آن هنوز مطمین 
و یا این که آن چه گفته می شود نهادهای استخباراتی 
در  پیش  مدت ها  از  را  عمر  مال  مرگ  خبر  کشور 
اختیار داشته اند، یک بزرگ نمایِی خبری بیش نیست؟؛ 
بزرگ نمایی یی که نقش و موقعیت نهادهای امنیتی و 
اطالعاتی کشور را در اذهان عمومی برجسته سازد و 

به آن ها اعتبار بیشتر بخشد. 
اگر حتا این نهادها فقط گمان می بردند که مال عمر 
دیگر زنده نیست، باید رییس جمهوری را در روشنِی 
این خبر قرار می دادند و حتا از او می خواستند که از 
گرفتن نامِ او در سخنرانی های خود اجتناب ورزد. آیا 
از  نیست که رهبری یک کشور  بالهِت سیاسی  این 
مرگ دشمن اصلِی خود بی خبر باشد و چنان از او در 
سخنرانی های خود یاد کند مثل این که طرف زنده و 

سالم در برابرشان نشسته است؟ 
سخنان رییس جمهوری در واکنش به پیام عیدی رهبر 
اکنون  و  بود  برخوردار  ویژه گی یی  چنین  از  طالبان، 

به شدت موقِف او را صدمه زده است. 
حادثۀ  مورد  در  پاکستان  موقِف  اما  دیگر  موضوع   
مرگ مال عمر رهبر گروه طالبان است. آیا پاکستانی ها 
نیز  آن ها  این که  یا  و  داشتند  اختیار  در  را  خبر  این 
مانند همتایان افغانستانِی خود، هم خبر داشتند و هم 
نداشتند؟، یعنی اطالعاتی در اختیارشان قرار داشته که 
از مرگ مال عمر سخن می گفته است ولی نسبت به 

واقعیِت آن چندان مطمین نبوده اند!

و  است  حساس  بسیار  قضیه  این  در  پاکستان  نقش 
فکر نمی شود که نهادهای استخباراتِی این کشور در 
اگر  پاکستانی ها  باشند.  بوده  بی اطالع  این خصوص 
است،  چنین  قوی  ظِن  به  که  داشته اند،  را  خبر  این 
میزبانی گفت وگوهای  تازۀ آن ها در مورد  بازی  پس 
صلح چیست؟ آیا می توان چنین برخوردی را صادقانه 
توصیف کرد و نسبت به این کشور در مورد همکاری 

در زمینۀ تأمین صلح مطمین بود؟ 
به  نسبت  دیگر  بارِ  یک  باید  واقعاً  افغانستان  دولت 
نقش پاکستان در گفت وگوهای صلح، بررسی هایی را 
در  موجود  عینی  واقعیت های  به  مطابق  و  کند  آغاز 
میزان  را  خود  سیاست های  کشور،  این  سیاست های 
از صداقت در سیاست های  سازد. نمی توان همچنان 
پاکستان سخن گفت و پنهان کاری یی به این بزرگی را 
نادیده انگاشت. پاکستانی ها اگر واقعاً این خبر را در 
اختیار داشته اند، برای چه اهدافی آن را پنهان کرده اند؟

 از سوی دیگر، اگر ثابت شود که پاکستانی ها نیز در 
جریاِن این خبر قرار نداشته اند، آن گاه باید با احتیاط 
بیشتری در گفت وگوهای صلح و یا تعامِل دیگری با 
اعضای رهبرِی طالبان برخورد کرد؛ زیرا وقتی گروهی 
در فقدان حیاِت رهبِر خود بتواند برای چند سال مرِگ 
او را از دیگران چنان پنهان نگه دارد که همه فکر کنند 
او هنوز زنده است، باید چنین گروهی از چنان انسجام 
سیاسی و تشکیالتی برخوردار باشد که به آسانی تن به 
هرگونه معامله و تعاملی ندهد و یا این که واقعاً باید 
باور کرد که از سوی قدرت های بزرگ تری، رهبری و 

هدایت می شوند. 
البته جای چنین گمانه زنی یی نیز همچنان به قوِت خود 
باقی ست که فرماندهان و اعضای رهبرِی گروه طالبان 
بدون هرگونه رابطه با رهبر اصلی این گروه، خود به 
رهبری افراد تحت امِر خود مبادرت می ورزیده اند و 

از نامِ او استفاده می کرده اند. 
قطعی،  شدِن  تأیید  صورت  در  البته  عمر  مال  مرگ 
بدون شک در معادالت سیاسی تأثیراِت خود را به جا 
آن  نمی تواند  طالبان  گروه  این،  از  پس  و  می گذارد 

انسجام درونِی گذشته را همچنان حفظ کند. 
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اعالمیۀ بنیاد شهید احمـدشـاه...
راه  پاکستان  طویل المدت  اهداف  و  استراتیژی  اساس  به 
اندازی گردیده است و در مقابل آن، مقاومت ملی افغانستان 

به خاطر دفاع از افغانستان ادامه دارد. 
توظیف  خارجی،  استخبارات  مدیریت  با  طالبان  جنگ 
استراتیژیک  اهداف  جهت  در  آن  رأس  در  داخلی  عناصر 
دیگران، باعث اصلی کشته شدن هزاران افغان، ویرانی کشور 
و ادامۀ تراژیدی افغانستان می باشد و تا زمانی که استراتیژی 
پاکستان تغیر نیافته است، تراژیدی افغانستان همچنان ادامه 

خواهد یافت.
امروز با بیرون دادن خبر مرگ مالعمر با گذشت دوسال، 
می دهد؛  بیرون  را  آموزه هایی  و  درس ها  پرسش ها،  قطعًا 

اینکه: 
مردم  سیاسی  شعور  خارجی-  یا  داخلی  کسانی-  چه    -
چه گونه،  و  گرفته اند  مسخره  به  حد  این  تا  را  افغانستان 
دین و دموکراسی در این سرزمین، ابزار پیشبرد استراتیژی 
اسخبارات خارجی و آجنداهای شخصی عناصر داخلی قرار 

می گیرند؟
- کدام عناصر و نیروها، از این قدرت موهوم به نام مالعمر 
رهبر گروه طالبان، به قیمت جان هزاران انسان این وطن، 

استفاده های سیاسی و اقتصادی نموده اند؟
 - چرا رهبری چهارده سالۀ افغانستان - اینکه اطالع داشتند 
یا نداشتند- وقت، انرژی، فرصت ها، ارادۀ جامعه جهانی و 
منابع اقتصادی کشور را با سیاست دلجویی از طالبان، آنهم 

به قیمت جان هزاران افغان تلف نمودند؟ 
و  جرگه ها  نشست ها،  مذاکرات صلح،  پیام ها،  همه  این   -
حفظ  باشند؛:  داشته  می توانند  توجیهی  چه  امروز  سفرها 
با  بازی  یا  مسوولیت گریزی  مالی،  امتیازگیری  قدرت، 

سرنوشت یک ملت و یاهم ندانم کاری؟
امروز  و  دیروز  دولتمردان  که  دیگر  سوال  ده ها  و  اینها   -
قطعآ به منظور روشن ساختن آن، در مقابل ملت افغانستان 
چنین  به  هیچگاه  دیگر  بار  ملت  این  تا  می باشند  مسوول 

مضحکۀ تاریخی بر نخورد. 
حاال که این راز پیرون افتاد و ادامۀ این درامه به نام داعش 
تا  دارد  مسوولیت  قطعآ  موجود  حکومت  می خورد،  رقم 
روشن  تصویر  امروز  قبلی،  موارد  سازی  شفاف  با  همراه 
منابع،  آن؛  مدیریت  و  رهبری  از  بدهند؛  داعش  داستان  از 
اهداف، پایگاه های اصلی و راه های نقل و انتقاالت این گروه 

به سرتاسر افغانستان.
دهۀ  چند  افغانستان،  ملت  نشود  که  است  این  ما  بیم  زیرا 
گروه  داعش؛  با  جنگ  در  طالب،  با  صلح  به نام  را  دیگر 
موهوم و ساخته شدۀ جدید در امتداد استراتیژی چینل های 
استخباراتی و آجنداهای عناصر داخلی، سپری کنند و بازهم 

قربانی بدهد. 
سال هاست که می گوییم نه صلحی در کار است و نه اراده و 
نیتی به خاطر صلح، فقط عده یی بنام صلح، پروژه هایی را به 
خاطر منافع اقتصادی و سیاسی خود و در امتداد استراتیژی 
دیگران ادامه دادند و چیزی به نام منافع ملی برای شان اعتبار 
و اهمیتی نداشته و ندارد و این ملت افغانستان است که با 
همگرایی، تفاهم و ایجاد قدرت ملی در افغانستان، می توانند 

ضامن صلح پایدار در کشور باشند.

»دیگر گروه منسجم و...
نماینده گان  مجلس  عضو  سجادی  عبدالقیوم  داکتر 
مرگ  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در 
مالعمر سردرُگمی ها را بیشتر کرده است. پس از این 
از آدرس طالبان  نمی توان حدس زد که چه کسانی 

پای میز مذاکرات خواهند نشست.
او می گوید: یکی از چالش های فرا راه مذاکرات صلح 
با طالبان نبود نماینده گان با صالحیت از طرف طالبان 
بوده است. همواره کسانی که از آدرس آنان معرفی 

شده اند به تجارت سیاسی پرداخته اند.
گروه  یک  عنوان  به  طالبان  می افزاید:  آقای سجادی 
سیاسی  تحوالت  در  اند  نتوانسته  هیچ گاهی  منسجم 
افغانستان عرض اندام کنند و تا هنوز هم جریان های 
مختلف در درون گروه طالبان وجود دارد که مرگ 
دیگر  و  می سازد  بیشتر  را  دسته گی ها  چند  مالعمر 
نام  به  منسجم  و  واحد  مجموعۀ  یک  از  نمی توان 
مذاکره و  انتظار  آدرس  آن  از  و  طالبان سخن گفت 

گفت وگو را داشت.
این عضو مجلس خاطر نشان می کند: با اعالم مرگ 
مال عمر شک و تردیدها در پیوند به نیات کشورهای 
کتمان  با  آنان  که  شده  زیاد  نیز  افغانستان  با  همکار 
این واقعیت برای مقابله با تروریسم دیگران را فریب 

داده اند.
انتظاری  هیچ  »فعاًل  می کند:  تأکید  سجادی  داکتر 
برای به نتیجه رسیدن تالش های صلح وجود ندارد؛ 
بنابراین، دولت افغانستان در این زمینه باید بازنگری 
جدی کند و پاکستان که نقش محوری را دارد، باید 
اعتمادسازی کنند و تا زمانی که در زاویۀ دید پاکستان 
تغییر به میان نیاید، گفت وگوهای صلح هیچ نتیجه یی 

در پی ندارد.«

نظامی  مسایل  آگاه  امرخیل  عتیق اهلل  حال،  عین  در 
به این باور است که مالعمر در زمان زنده گی خود 
بیشتر باالی اعضای سطح پایین طالبان تأثیر و نفوذ 

داشت.
طالبان  گروه  کارکرد  چون  می افزاید:  امرخیل  آقای 
اساسی  پایه های  مالعمر  به نام  چهرۀ  آن  رأس  در  و 
اعضای  باالی  مالعمر  تأثیر  آهسته  آهسته  نداشتند، 

گروه طالبان کاهش یافت.
تأثیر  نبوده،  مالعمر  که  سالی  دو  در  می گوید:  او 
بوده که  بیشتر  باالی طالبان  اختر محمد منصور  مال 
زیادی  طرف داران  نیز  این  از  پیش  می رود  احتمال 

داشته است.
این آگاه نظامی خطاب به رهبران دولت و گروهی که 
برای انجام مذاکره باطالبان مشخص شده، می گوید: در 
این زمینه باید دقت زیاد صورت گیرد و استخبارات 
کشور باید پیدا کند کسانی که از طرف پاکستان برای 
کی ها  می شوند،  معرفی  صلح  گوهای  گفت و  انجام 

هستند و چقدر صالحیت دارند.
برای  طالبان  آدرس  از  که  کسانی  این که  بیان  با  او 
می گذرند،  آی اس آی  فیلتر  از  همه  می آیند  مذاکره 
طالبان  با  گفت وگو  انجام  برای  گروهی که  می گوید: 
می روند باید جدا از اختالفات و زد و بندهای سیاسی 
و قومی باشد و باید در ترکیب گروه افراد متخصص 
و شایسته فرستاده شوند تا با مدیریت درست گفت و 

گوها ثمربخش باشد.
از  هم چنان، حشمت اهلل رادفر روزنامه نگار می گوید: 
دو سال بدین سو اگر اعالمیه هایی که از آدرس مالعمر 
منتشر شده اند را بررسی کنیم، می بینیم که در شکل 
که  است  رونما شده  زیادی  تغییرات  آن  محتوای  و 
خود نمایان گر این بوده می تواند که مال عمری وجود 

نداشته است.

انجام  برای  دولت  آدرس  از  کسانی که  می گوید:  او 
گفت وگوها شرکت می کنند یک بخش بزرگ آن از 
واقعیت جاری  نمی دانند  و  اند  بی خبر  قضایا  اصل 

چیست و آنان چه کاری را باید انجام دهند.
این درحالی است که دور دوم مذاکرات صلح میان 
نماینده گان دولت افغانستان و طالبان که قرار بود در 

اسالم آباد برگزار شود، به تأخیر افتاده است.  
حکومت افغانستان دیروز از تأخیر در روند مذاکرات 

صلح ابراز تأسف کرد. 
و  طالبان  جدید  رهبری  گزینش  دلیل  به  پاکستان 
شایعۀ اختالفات میان سران شورای کویته و شورای 
پیشاور، مذاکرات صلح را تا زمان نامعلومی به تأخیر 

انداخته است. 
مالعمر کی بود؟

میالدی  تا 2001  از سال 1996  که  عمر  محمد  مال 
افراد  از  بود و یکی  افغانستان  رهبر رژیم طالبان در 
به شمار  امریکا  متحده  ایاالت  از سوی  تعقیب  مورد 

می رفت.
مال محمد عمر در سال 1959 میالدی در دهکدۀ نودۀ 
قندهار تولد شده، او دارایی از پدر به میراث نداشت 

و پدرش در یکی از مساجد قریه شان مال امام بود.
با ایجاد گروه طالبان، مالعمر در زمان قدرت نزدیک 
به شش سال خود بیشتر در قندهار ماند و در آنزمان 
نزدیک  القاعده روابط  اسامه بن الدن رهبر شبکه  با 

پیدا کرد.
پس از حمله امریکا علیه طالبان و القاعده در 2001 
عمر  محمد  مال  سرنوشت  از  افغانستان  در  میالدی 
خبری در دست نبود تا این که خبر مرگ او بعد از 
دو سال رسانه یی شد، با پخش این خبر پرسش های 
درشتی در پیوند به رمز و رازهای مرگ او مطرح شده 

که گذشت زمان به آن پاسخ خواهد داد.

شایعه و واقعیت مرگ مالعمر

مشکل پای رییس جمهور...
محمد  سردار  شهید  شفاخانۀ  پیشین  رییس  سیاوش  رزاق 
داوود خان و متخصص اورتوپیدی به صدای امریکا گفت 
که شاید آقای غنی به مشورۀ داکتر شخصی اش برای درمان 

به آلمان سفر کرده باشد.
آقای سیاوش گفت که از آسیب پای رییس جمهور با خبر 
است. او افزود که این تکلیف بسیار جدی و مایۀ نگرانی 

نیست.
از سوی دیگر، گل پاچا مجیدی عضو مجلس، می گوید که 
بنا به دعوت آلمان برای درمان به آن  رییس جمهور غنی 

کشور سفر کرده است.
آقای غنی در حالی برای درمان به آلمان سفر می کند که در 
این اواخر، درمان رایگان بسته گانش و حتا شخص خودش 
را در شفاخانۀ ریاست امنیت ملی ممنوع اعالم کرد. رییس 
جمهور غنی گفته بود: »می خواهم که در بدل تداوی عمه 
ام در این شفاخانه، با پرداخت مبلغ 482.615 افغانی که در 
تداوی وی به مصرف رسیده است، به این شفاخانه  تادیه 

نموده و آنرا به یک رسم مبدل سازم«.
در مورد وضعیت صحی اشرف غنی 66 ساله در گذشته نیز 
برخی نگرانی هایی وجود داشت؛ اما آقای غنی سال گذشته 
انتخابات ریاست جمهوری گفت که از صحت  در آستانۀ 

کامل برخوردار بوده و روزانه 18 ساعت کار می کند.

ACKU
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ورزش
پاسخ بنیتس در مورد احتمال 
پیوستن دخه آ به رئال مادرید

مارادونا:
 می خواهم مافیای فیفا را ریشه کن کنم

این  بارسلونا  یی  یوروگویه  مهاجم 
برتر  لیگ  و  جهان  تیم  بهترین  را  تیم 

انگلیس را بهترین لیگ جهان می داند.
در  ضعیفی  شروع  سوآرس  لوئیس 
حال  در  کم  کم  و  داشت  بارسلونا 
ناامید کردن هواداران این تیم بود ولی 
شد  موفق  خود  درخشش  با  ادامه  در 
بارسلونا را به سه گانه در فوتبال اروپا 

برساند.
با  گفتگو  در  معروف  مهاجم  این 
مختلفی  موضوعات  درباره  »ال پائیس« 
او سه سال  پرداخته است.  به صحبت 
و  کرد  بازی  انگلیس  لیگ  در  نیم  و 
در سال آخر حضور در فوتبال جزیره 
لیگ  بازیکن  بهترین  عنوان  توانست 

برتر را کسب کند.
در  گفت:  ال پائیس  روزنامه  به  او 
بارسلونا راحت هستم و از حضور در 
کاتالونیا لذت می برم. من به خداحافظی 
این  نمی دانم  و  نکردم  فکر  فوتبال  از 
و کجا رخ  زمان  است چه  قرار  اتفاق 
دوست  کلی  صورت  به  ولی  دهد. 
که  کنم  خداحافظی  تیمی  در  دارم 
اروگوئه  ناسیونال  دارم.  دوست  خیلی 
هستند.  من  مدنظر  تیم های  آژاکس  یا 
شاید هم من را در لیگ آمریکا دیدید و 

در MLS از فوتبال خداحافظی کردم. 
حاال تا آن زمان خیلی مانده و بگذارید 
از فوتبال لذت ببریم. فوتبال در آمریکا 
در حال رشد است و مردم ورزشگاه ها 

را پر می کنند.
من  نظر  از  گفت:  ادامه  در  سوآرس 
جهان  لیگ  بهترین  انگلیس  برتر  لیگ 
تا  کنید  بازی  لیگ  این  در  باید  است. 
برتر  لیگ  کنید.  درک  را  موضوع  این 
با لیگ های دیگر خیلی فرق می کند 
و این تفاوت است که آن را زیبا کرده 
است. درباره بازی در بارسلونا نیز باید 
راضی هستم.  از همه چیز  که  بگوییم 
جهان  بازیکن  بهترین  را  خودم  من 
تیم  بهترین  در  اینکه  از  ولی  نمی دانم 

جهان بازی می کنم خوشحالم.
او درباره اهداف خود با بارسلونا گفت: 
را  گانه  سه  فصل  این  در  توانستیم  ما 
کسب کنیم ولی این کافی نیست. حاال 
می خواهیم اولین تیمی در اروپا باشیم 
لیگ قهرمانان  پیاپی در  که 2 قهرمانی 
اروپا کسب کرده و به این منظور باید 
نگه  سطح  باالترین  در  را  خودمان 
داریم. همین انگیزه زیادی به ما داده و 

می خواهیم به این هدف برسیم.

سرمربی  که  ندارد  شکی  کوچک ترین  آلمان  فوتبال  ملی  تیم  پیشین  بازیکن 
تیم  این  از  قراردادش  یافتن  پایان  با  و  پیش رو  پایان فصل  در  بایرن  اسپانیایی 

جدا می شود.
پپ گواردیوال که از قرارداد سه  ساله اش با بایرن مونیخ تنها یک سال باقی مانده 
است، این روزها شایعه سرمربیگری اش در منچسترسیتی در فصل آینده مطرح 

است. سرمربی پیشین بارسلونا که در فصل اول حضورش در مونیخ، قهرمانی در 
بوندس لیگا و جام حذفی را برای بایرن  به ارمغان آورد، در فصل دوم حضورش 
نتوانست انتظارات هواداران مونیخی را که در فصل 13-2012 با یوپ هاینکس 
سه گانه قهرمانی آلمان و اروپا قهرمانی را تجربه کردند، برآورده کند و تیمش 

تنها فاتح بوندس لیگا شد.
این روزها در رسانه های آلمانی هم این بحث مطرح است که یورگن کلوپ، 
نگرفته،  عهده  بر  را  تیمی  هدایت  هنوز  که  دورتموند  بورسیا  پیشین  سرمربی 

جانشین پپ گواردیوال در بایرن خواهد شد.
که  مطمئنم  گفت:  »اسکای«  تلویزیونی  شبکه  با  گفت و گو  در  افنبرگ  اشتفان 
مونیخ  بایرن  سرمربی  دیگر   2016 سال  در  قراردادش  پایان  از  پس  گواردیوال 
نخواهد بود. چه کسی جانشین پپ خواهد شد؟ من فکر می کنم یورگن کلوپ. 

او یکی از گزینه های جانشینی گواردیوال در مونیخ است.
تیم  فوتبال بایرن مونیخ ساعت امروز )شنبه( در دیدار سوپر جام آلمان در حالی 
باید به مصاف ولفسبورگ برود که آخرین جدال دو تیم با شکست 4 بر یک 

باواریایی ها در رقابت های بوندس لیگا همراه شد.
هافبک پیشین بایرن مونیخ در این خصوص هم اظهار داشت: بایرنی ها این بازی 
را جدی خواهند گرفت. آنها هنوز هم از شکست 4 بر یک مقابل ولفسبورگ 

آزرده هستند. باواریایی ها برای گرفتن انتقام به مصاف ولفسبورگ می روند.
آخرین باری که سرخپوشان مونیخی موفق به پیروزی در دیدار سوپرجام آلمان 
شدند به سال 2012 باز می گردد، جایی که مقابل بورسیا دورتموند به پیروزی 

2 بر یک رسیدند.

اسپانیایی  دروازه بان  پیوستن  احتمال  مورد  در  مادرید  رئال  سرمربی 
منچستریونایتد به این تیم اظهارنظر جالبی کرد.

تیم فوتبال رئال مادرید عصر روز پنجشنبه در دومین دیدار تدارکاتی 
خود در چین به مصاف میالن رفت و حریف ایتالیایی خود را پس 
از تساوی بدون گل در پایان وقت معمول بازی، در ضربات پنالتی با 
نتیجه 10 بر 9 شکست داد تا به مقام نخست تورنمنت سه جانبه جام 
سفیدپوشان  برسد.  آسیایی  شرق  کشور  این  در  بین المللی  قهرمانان 
مادریدی در بازی نخست خود در این تورنمنت 3 بر صفر اینتر را 
همشهری اش  سد  از  صفر  بر  یک  نیز  میالن  و  بودند  داده  شکست 

گذشته بود.
پاسخ  در  روسونری  مقابل  شاگردانش  برتری  پی  در  بنیتس  رافائل 
خواهد  مادرید  رئال  به  دخه آ  داوید  »آیا  که  خبرنگاران  پرسش  به 
پیوست؟«، گفت: این پرسشی است که باید از فن خال و دخه آ بپرسید. 
این  نیمه اول  ناواس دارم که در  نام کیلور  به  من دروازه بان بزرگی 
بازی درون دروازه ایستاد، دروازه بان خیلی خوب دیگری به نام کیکو 
کاسیا هم داریم که در نیمه دوم مسئول حفاظت از دروازه مان بود و 
در کنار این دو، یک دروازه بان خیلی خوب دیگری به نام پاچکو روی 

نیمکت مان داریم.
خصوص  در  ادامه  در  لیورپول  و  ناپولی  تیم های  پیشین  سرمربی 
خوبی  ترکیب  ما  داشت:  اظهار  هم  جدید  بازیکنان  جذب  احتمال 
ما  به جمع  دیگری هم  بازیکنان  اگر  کنیم.  کار  آنها  با  باید  و  داریم 
که  بازیکنانی  از  باید  ولی  می گوییم،  آنها خوش آمد  به  اضافه شوند 
باشند. صحبتی هم که بین من و خوسه آنخل سانچس  داریم، بهتر 
)معاون اول و مدیر اجرایی باشگاه( و فلورنتینو پرس رد و بدل شد، 

بین ما خواهد ماند.
وی با پرداختن به تحلیل بازی شاگردانش مقابل میالن عنوان کرد: ما 
با میالنی بازی کردیم که از شش هفته پیش در چین بوده و به جایی 
دیگر سفر نکرده بود و طبیعی بود که به همین خاطر بازیکنان این تیم 
ریتم بهتری نسبت به ما داشته باشند و فشار بیاورند. به هر حال بازی 
آسانی نبود. در نیمه دوم اما میالن ریتمش کمی ُکند شد و همین سبب 

شد تا توپ و میدان را بهتر کنترل کنیم.
پشت  میالن  با  بازی  در  که  خود  ولزی  بال  خصوص  در  بنیتس 
هافبک  در پست  و  زمین  مرکز  در  بنزما  کریم  و  رونالدو  کریستیانو 
او  کرد.  عمل  وظیفه اش  به  خوبی  به  بیل  گفت:  کرد،  بازی  نفوذی 
سخت تالش کرد و در پستی بازی کرد که بیشتر درگیر بود و کمتر 
متکی به نوع بازی تیم. گرث بازیکنی است که به فضاهای پیش روی 

خود هجوم می برد و بین خطوط هم خوب حرکت می کند.

سوآرس:  
بارسلونا بهترین تیم و لیگ 

انگلیس بهترین لیگ جهان است

پدرو راهی منچستر یونایتد 
مـی شــود

گواردیوال پس از پایان قراردادش بایرن را ترک می کند

چندفصل  بازیکنان  مؤثرترین  از  یکی  فروش  با  کاتالونیایی  باشگاه 
اخیرش موافقت کرد.

باشگاه بارسلونا رسمًا اعالم کرد پس از پایان سوپرجام اروپا با پیوستن 
پدرو، مهاجم مؤثر خود به باشگاه منچستریونایتد موافقت خواهد کرد.

این  انجام می شود که  بارسا و سویا  بین  اروپا، 11 اگوست  سوپرجام 
رقابت، آخرین حضور پدرو در ترکیب بارسلونا خواهد بود و سپس 

راهی منچستریونایتد می شود.
گل های شش  زننده  حفظ  به  زیادی  عالقه  بارسلونا  سرمربی  انریکه، 
بازی های  پدرو  اما  داشت،   2008-2009 فصل  در  بارسلونا  قهرمانی 

بیشتری می خواست و به همین دلیل پیگیر ترک بارسلونا بود.
مسی و نیمار به تازگی تمرینات شان را شروع کرده اند و جدایی پدرو، 
بیش از پیش، دست انریکه را در خط حمله در پوست گردو می گذارد.

از طرفی، حاال که جدایی دی ماریا از منچستریونایتد و پیوستن او به 
پاری سن ژرمن قطعی شده، سران تیم انگلیسی ترجیح می دهند هرچه 
سریع تر پدرو را به خدمت بگیرند تا فن خال در شروع فصل آینده لیگ 
نداشته  زیادی  دغدغه  قهرمانان  لیگ  مقدماتی  مرحله  و  انگلیس  برتر 

باشد.
ارزیابی  یورو  میلیون  نیوکمپ، 30  از  بارسلونا   مهاحم  قیمت خروج 
شده و به نوشته مارکا در مورد او زمان انتقال بیش از تیم موردنظرش 

مهم به نظر می رسد.

اسطوره فوتبال آرژانتین قصد دارد با تمام کسانی که احساس می کند 
جهانی  فدراسیون  مافیای  و  بجنگد  برد  ه اند  یغما  به  را  فیفا  میراث 

فوتبال را نابود کند.
دیه گو مارادونا به تمایل خود برای شرکت در مبارزه انتخاباتی ریاست 
فیفا اشاره و بر انگیزه اش برای پاک سازی نهاد حاکم بر دنیای فوتبال 

تأکید کرد.
مارادونا در گفت و گو با شبکه تلویزیونی آمه ریکای آرژانتین، اظهار 
داشت: من باید با مافیایی که هنوز در داخل فیفا وجود دارد، بجنگم. 
من باید با آنهایی که مدت هاست در داخل فیفا همه چیز را می دزدند، 

مبارزه کنم.
مارادونای 54 ساله در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه ای برای شرکت 
فیفا  در  می خواهم  واقعًا  من  گفت:  دارد،  فیفا  ریاست  انتخابات  در 

باشم.
از  تن  هفت  دستگیری  به  اقدام  سوئیس  پولیس  می  ماه  اواخر  در 
دریافت رشوه و  برای  آنها  اتهام  که  فیفا کرد  ارشد  اجرایی  اعضای 
اختالس در فیفا ثابت شده است. در ادامه همان ماجرا و فشارهایی که 
به سپ بالتر برای کناره گیری از سمت ریاست فیفا آورده شد، این 
مرد سوئیسی چهار روز پس از پیروزی اش در انتخابات این سازمان 

گفت که از سمت خود استعفا می کند.
پیش  مدت ها  از  که  است  بوده  بالتر  منتقدان  از  یکی  مارادونا 
توانایی های او برای اداره فیفا را زیر سؤال برده است. افشای فساد 
که  شد  علت  بر  مزید  هم  فیفا  ارشد  اجرایی  مقامات  از  چند  تنی 
حاکم  کنونی  نظام  از  خود  انتقادات  شدت  بر  آرژانتینی ها  اسطوره 
بر فیفا بیفزاید و از بی توجهی هایی که نسبت به هشدارهای وی در 

خصوص وضعیت فیفا صورت گرفت، گالیه کند.
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رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه امروز شنبه در سفری یک روزه 
به اسالم آباد پایتخت پاکستان، با محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور 

دیدار می کند.
وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه با صدور بیانیه یی اعالم کرد: مقامات 
عالی دو کشور درباره راه های توسعه روابط دوجانبه و همچنین درخصوص 
مهم ترین تحوالت و موضوعات منطقه یی و بین المللی گفت و گو و تبادل 

نظر خواهند کرد.
سفر قریب الوقوع رجب طیب اردوغان به پاکستان، هشتمین سفر وی به این 
کشور طی 10 سال گذشته خواهد بود. سفر قبلی اردوغان به پاکستان، مربوط 
به دسامبر سال 2013 است. وی در آن زمان سمت نخست وزیری ترکیه را 

برعهده داشت.
محمد نواز شریف نیز روز چهاردهم حمل سال جاری سفری به انقره انجام 
داد که محور اصلی آن گفت و گو درباره تحوالت یمن و درخواست عربستان 
این سفر دو طرف  بود. در  به جنگ علیه یمن  برای ملحق شدن  پاکستان  از 
که  موضعی  کردند؛  تاکید  دیپلماتیک  طریق  از  یمن  بحران  حل  برضرورت 

عربستان از هیچ یک از این دو متحد خود انتظار نداشت.
که  اخیر  سال های  طی  و  برخوردارند  دوستانه  روابطی  از  ترکیه  و  پاکستان 
اردوغان ریاست جمهوری و نخست وزیری ترکیه را برعهده داشته، این روابط 

گسترش یافته است.

امریکا با اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه و حامیانش در اوکراین، اسامی 
اپراتورهای بندر کریمه و مقام های  نزدیکان یک میلیاردر و تاجر گاز روس، 
سابق اوکراین را به فهرست کسانی که در پاسخ به اقدامات روسیه در اوکراین 

مجازات می شوند، اضافه کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه 

داری امریکا تحریمهایی را علیه هشت نهاد و مقامی که به گفته این وزارتخانه 
از گنادی تیمچنکو، تاجر گاز سرشناس روسی که پیش از این تحریم شده بود، 

پشتیبانی می کردند، اعمال کرد.
امریکا همچنین دو نهاد را که به گفته آن از بوریس روتنبرگ، یک تاجر دیگر 
روس و از همپیمانان والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه پشتیبانی می کردند 

نیز تحریم کرد.
تعهدات حفظ  از  تبعیت  به  به منظور وادار کردن روسیه  امریکا  اقدامات  این 
صلحی که چندی پیش در شهر مینسک بالروس امضا شدند تا به جنگ در 

شرق اوکراین پایان دهند، انجام شدند.
جان اسمیت، مدیر موقت دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری 
به  بر روسیه  برای حفظ فشارها  ما  اخیر عزم  اظهار کرد: تحریم های  امریکا 
دلیل نقض قوانین بین المللی و دامن زدن به جنگ در شرق اوکراین را نشان 

می دهد.
روز پنجشنبه همچنین امریکا چهار مقام سابق اوکراینی و نزدیکان آنها را که 
که سال گذشته  اوکراین  رییس جمهور مخلوع  یانوکوویچ،  ویکتور  با  مرتبط 

میالدی به روسیه فرار کرده بودند، تحریم کرد.

مسووالن ارشد ائتالف ضد داعش در نشست خود در کانادا بر ارائه کمک های 
نظامی جدید به دولت عراق برای مبارزه با تروریسم تاکید کردند.

به گزارش شبکه خبری اسکای نیوز عربی، وزیر خارجه کانادا اعالم کرد که این 
نشست که در سطح مسئوالن سیاسی وزارت خارجه کشورهای عضو ائتالف 
ضد داعش برگزار شد، در خصوص ارزیابی تالش ها و عملیات ائتالف علیه 

داعش در عراق و سوریه بوده است.
این نشست با حضور جان آلن، فرمانده ائتالف ضد داعش و ابراهیم جعفری 
وزیر خارجه عراق برگزار شد و در این نشست تنها کانادا مقدار کمک جدید 

خود به عراق برای مبارزه با تروریسم را اعالم کرد.
وزیر خارجه کانادا در بیانیه ای تاکید کرد: کانادا 8 / 5 میلیون یورو را به عنوان 
کمک به عراق و برای تقویت توانایی های نیروهای عراقی در زمینه خنثی سازی 

بمب اختصاص داده است.
وی افزود: کانادا کمک نظامی دیگری را که شامل تجهیزات نظامی غیرکشنده 
است، به کشورهای آسیب دیده از حمالت داعش اختصاص داده است تا به 
این کشورها برای تامین امنیت مرزهای خود و ممانعت از وجود تروریست های 

خارجی کمک کند.

کانادا یکی از کشورهایی است که با انجام حمالت هوایی علیه داعش و اعزام 
گذشته  نوامبر  از  و  است  داعش  ائتالف ضد  عضو  عراق  به  نظامی  مشاوران 

حمالت هوایی را برای داعش در سوریه و عراق آغازکرده است.

اردوغان امروز از اسالم آباد دیدار می  کند

امریکا تحریم های بیشتری علیه روسیه اعمال کرد

تاکید بر ارایه کمک های نظامی جدید به عراق 
در نشست ائتالف ضد داعش

هند از خرید 126 جنگنده 
از فرانسه منصرف شد

ترکیه ساخت دیوار در مرز با سوریه را 

برای ممانعت از نفوذ داعش آغاز کرد

نو درخواست  تاکید کرد که دهلی  دفاع هند روز جمعه  وزیر 
خود مبنی بر خرید 126 فروند جنگنده رافائل از فرانسه را باز 

پس گرفته است. 
به گزارش اسپاتنیک، مانوهار پاریکار وزیر دفاع هند اواخر ماه 
می گفته بود که دهلی نو تنها به 36 فروند جنگنده رافائل فرانسه 
 126 خرید  سفارش  هند  این  از  پیش  که  حالی  در  دارد،  نیاز 

فروند از این هواپیماهای جنگنده را ارائه کرده بود.
یک ماه قبل از آن نیز رهبران فرانسه و هند اعالم کرده بودند 
که تعداد جنگنده های رافائل را که قرار است بر اساس قرارداد 

2012 میالدی به دهلی نو تحویل داده شود، کاهش داده اند.
پاریکار در ادامه افزود: درخواست مطرح شده برای خرید 126 
بازپس گرفته شده است. وی  فرانسه  از  رافائل  فروند جنگنده 
در نامه یی به پارلمان هند نوشته است که دولت دهلی نو تمایل 

دارد تا تنها 36 فروند جنگنده رافائل را در اختیار داشته باشد.
نهایی شدن  برای  بزرگی  مانع  این هواپیماها  باالی  هزینه های 
قرارداد خرید 126 فروند جنگنده رافائل از سوی دهلی نو بوده 
است. عدم تمایل طرف فرانسوی برای انتقال فناوری تولید این 
جنگنده به هند نیز موجب شده تا دهلی نو این درخواست را 

بازپس بگیرد.

مسووالن ترکیه در راستای طرح جدید امنیتی برای حمایت از 
این مرزها آغاز  با سوریه، ساخت دیواری را در  مناطق مرزی 

کردند.
ترکیه  مسووالن  عربی،  نیوز  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
ساخت این دیوار را برای ممانعت از نفوذ تروریست های داعش 
به ترکیه آغاز کرده اند و این دیوار مناطق واقع در منطقه »هاتای« 

در جنوب ترکیه را از سوریه جدا می کند.
ارتفاع این دیوار به دو و نیم متر و عرض آن به یک متر می رسد 
و براساس اطالعات اولیه مسئوالن ترکیه همچنین حفر خندقی 
را در مجاورت با دیوار حائل آغاز کرده اند؛ خندقی که عمق آن 

چهار متر است.
 32 که  کشور  این  به  داعش  اخیر  حمله  از  پس  ترکیه  دولت 
نفوذ  از  ممانعت  برای  را  امنیتی  تدابیر  گذاشت  برجای  کشته 
تروریست ها آغاز کرده است و در همین راستا به حمالتی علیه 

پایگاه های داعش در سوریه می پردازد.
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری سوریه در 
سخنانی تاکید کرد: امنیت ترکیه و جامعه جهانی به دلیل اوضاع 

کنونی سوریه با تهدید خطرناکی رو به روست.
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