
مهماننوازی
ارگ

ریاستجمهوری

اشپیگل آنالین
سازماندهی  مالعمر،  مرگ  از  پس  می رسد  نظر  به 
فعالیت افراط گرایان طالبان بهتر شده باشد. بنابر این 
گزارش گمان می رود نهادهای استخباراتی پاکستان 

به طالبان افغانستان یاری رسانده اند.
امسال  اسد  هفتم  طالبان  رهبر  مالعمر،  مرگ  خبر 
تشکیالت  این  سوی  از  و  اعالم  رسمی  طور  به 
درباره  گمانه زنی ها  خبر  این  اعالم  با  شد.  تائید 
وجود اختالف میان رهبران این گروه تروریستی و 

چندپاره شدن آن باال گرفت.
عنوان  به  منصور  محمد  اختر  مال  فاصله  این  در 
جانشین مالعمر معرفی شده و ظاهراً گروه طالبان 
خطر انشعاب و چند دستگی را پشت سر گذاشته 

است.
اشپیگل آنالین در گزارشی که جمعه منتشر شد به 
وجود شواهدی اشاره کرد که نشان می دهند سازمان 

استخبارات نظامی...                    ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

سازمان ملل:

 فرماندهان داعش از عراق و سوریه برای تقویت 
این گروه به افغانستان آمده اند

یک ناظر دولت امریکا از کمبود بیش از 90 هزار 
در  افغانستان  نیروهای  برای  گرم(  )لباس  پالتو 
زمستان امسال خبر داد و اعالم کرد که این مساله 
می تواند بر جنگ این نیروها با طالبان تاثیر بگذارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان سوپکو، ناظر 
پنتاگون  به  نامه یی  در  افغانستان  بازسازی  ویژه 
اعالم کرد که این کمبود...            ادامه صفحه 6

تا  کرده  موظف  را  تیمی  که  است  گفته  غنی  جمهور  رییس 
داروهای مورد نیاز نهادهای نظامی و غیرنظامی را از شرکت های 

معتبر هندی خریداری کند.
آقای غنی در جریان دیدارش با شماری از پزشکان و کارمندان 
»دوای  است:  گفته  کابل  غیرنظامی  و  نظامی  بیمارستان های 
وجود  به  مریض  و  دکتر  میان  را  بنیادی  مشکل  یک  بی کیفیت 
آورده است. قانون تدارکات در این زمینه تعدیل شده و از این 

پس ادویه با کیفیت خریداری خواهد شد.«
بر اساس آمار اتحادیه داروفروشان افغانستان، این کشور ساالنه 
حدود چهارصد میلیون دالر دارو...                  ادامه صفحه 6

به  سفرش  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
شهر نیوریاک گفته است که برنامه دوامدار پانزده ساله 

انکشاف بین المللی یک ماموریت موثر است.
وی اجرای موفقانه این برنامه ها را مربوط به کشورها 

دانسته است.
آقا عبداهلل گفت: برنامه ۱۵ ساله انکشاف بین المللی 
از  را  زمین  کره  و  کند  مبازره  فقر  با  که  می  خواهد 

تغییرات اقلیمی، حفظ نماید.
جامعه  گفت:  اجالس  این  در  سخنرانی اش  در  وی 
اراده  به  اهداف  این  برآورده شدن  برای  بین المللی 

سیاسی و مشارکت  های تازه نیاز دارد.
اتخاذ  درباره  کشورها  سران  اجالس  در  عبداهلل  آقای 
در مجمع عموی  از سال ۲0۱۵  انکشافی پس  برنامه 

سازمان ملل تاکید کرد.
در  شرکت  جهت  نیوریارک  به  ورود  از  بعد  وی 
هفتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 

سخنرانی پاپ در این مجمع عمومی اشتراک نمود.
خطوط قرمز ما قابل مذاکره نیست

در این حال، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی با 
وجود افزایش ناامنی ها در افغانستان با تأکید بر ناکامی 
مخالفان دولت گفت که طالبان با کنار گذاشتن مبارزه 

به میز مذاکره برگردد.
عبداهلل عبداهلل در حاشیۀ نشست سازمان ملل متحد در 
که  گفت  سایتونگ«  »وینر  اتریشی  روزنامه  با  گفتگو 
افغانستان، طالبان  از  نیروهای خارجی  از خروج  پس 

قدرت بیشتری کسب نکرده است.

وی افزود: طالبان به جای مبارزه به میز مذاکره برگردند.
عبداهلل در در پاسخ به دستاوردهای یک ساله حکومت 
وحدت ملی در افغانستان اظهارداشت: پس از انتخابات 
تنهایی  به  ملی  وحدت  دولت  یک  تشکیل  جنجالی، 
گذشته،  مناقشه  مورد  انتخابات  زیرا  است  دستاورد 
ناآرامی های  افغانستان را در منطقه با خطرات زیاد و 

بسیار مواجه می کند.
در  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس 
ادامه با اشاره به دولت حامد کرزی خاطرنشان کرد که 
میراث دولت گذشته...                      ادامه صفحه 6

نیروهای امنیتی افغانستان 
لباس گرم ندارند

رییس جمهور غنی:
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افشای نقش استخبارات پاکستان 
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دو ماه پیش در آستانۀ فرا رسیدن عید سعید 
فطر، از جانب مالعمر رهبر پیشیِن گروه طالبان 
می شد،  پنداشته  زنده  هنوز  زمان  آن  در  که 
پیامی فرستاده شد که لحن و محتوایی کاماًل 
متفاوت با پیام های قبلی این گروه داشت. در 
این پیام که از نام مالعمر صادر شده بود، به 
نوعی از مذاکرات صلح و پایان جنگ حمایت 
صورت گرفته بود. ارسال این پیام موجب شد 
مراسم  در  آن  فردای  غنی  رییس جمهور  که 
از  ریاست جمهوری  ارگ  در  عید  نماز  ادای 
این پیام استقبال و از مالعمر ابراز امتنان کند. 
چندی بعد اما معلوم شد که بیشتر از دو سال 
از مرگ مال عمر گذشته و آن چه که در ظرف 
این دو سال از نام او صادر شده است، حداقل 
هیچ رابطۀ مستقیمی با شخِص خودش نداشته 
است ـ هرچند احتمال می رود که اگر مالعمر 
ظرف این سال ها زنده هم می بود، مواضع و 
اما  نمی فرستاد.  این ها  از  متفاوت تر  پیام های 
مهم این است که این پیام ها و مواضع را چه 

کسانی صادر می کردند و می گرفتند. 
آگاهاِن  میان  در  غالب  گمان های  و  حدس 
مسایل این است که در سال های پس از مرگ 
مال عمر مواضعی که از سوی او اعالم شده، 
از سوی استخبارات پاکستان و در هماهنگی 
با مال اختر منصور رهبری فعلِی طالبان صادر 
منصور  اختر  مال  این که  دلیِل  است.  می شده 
داشته،  اساسی  نقش  پیام ها و مواضع  این  در 
کاماًل مشخص است؛ زیرا او یکی از مهره های 
او  مرگ  عماًل  که  بوده  طالبان  رهبری  اصلِی 
بودِن  پُررنگ  دلیل  به  است.  کرده  کتمان  را 
مرگ  کردن  پنهان  در  منصور  اختر  مال  نقش 
نتیجه گرفت  یا کشته شدن مالعمر، می توان 
که اعالمیه ها و پیام های صادر شده ظرف این 
سال ها از نام مالعمر، رابطه مستقیم با شخِص 

او داشته است. 
تحلیل گران  و  آگاهان  از  بسیاری  گفتۀ  به 
در  کلیدی  نقش  منصور  اختر  مال  مسایل، 
وضعیت  مورد  در  کالن  تصمیم های  گرفتِن 
شاید  و  داشته  مالعمر  مرِگ  از  پس  طالبان 
او یگانه فرد پس از استخباراِت پاکستان بوده 
باشد که راز مرگ مالعمر را می دانسته است. 
انتخاب مال اختر منصور پس از افشای مرگ 
تصادفی  نیز  گروه  این  رهبرِی  به  مالعمر 
صورت نگرفته است. در انتخاِب او نیز اهداف 

و برنامه هایی وجود دارد که به گفتۀ آگاهان، 
طراح اصلی آن ها استخبارات پاکستان است. 

مال اختر منصور به محض این که رهبری طالبان 
را به صورت علنی در دست گرفت، با موجی 
از مخالفت های شدید دیگر رهبران و اعضای 
ارشِد این گروه روبه رو شد. مسوول دفتر قطر 
اعضای  از  تعدادی  و  گرفت  کناره  کارش  از 
از  مالعمر  خانوادۀ  اعضای  و  کویته  شورای 
مرگ  در  ابهام  دلیل  به  جدید  رهبر  با  بیعت 
داداهلل  منصور  مال  ورزیدند.  اجتناب  مالعمر 
از اعضای ارشد گروه طالبان، در  یکی دیگر 
اعتراض به رهبری مال اختر منصور پاکستان 
در  او  شد.  افغانستان  وارد  و  کرد  ترک  را 
یکی از گفت وگوهایش با یکی از رسانه های 
خارجی اعالم کرد که رهبری جدید طالبان را 
استخبارات پاکستان تعیین کرده و متابعت از 
رهبری جدید، به معنای متابعت از استخبارات 
پاکستان است. او همچنان جنگ فعلی را که از 
سوی طالبان انجام می شود، جنگی اعالم کرد 

که از سوی پاکستان رهبری می گردد. 
این گونه  به  واکنش  در  طالبان  جدیِد  رهبر 
اعتراض ها، مواضع تازۀ این گروه را به نمایش 
شدن  انتخاب  از  پس  بالفاصله  او  گذاشت. 
جنگ  ادامۀ  طبل  بر  طالبان،  گروه  رهبری  به 
اعالم  منتفی  را  گفت وگوهای صلح  و  کوبید 
منصور  مالاختر  که  هم  تازه یی  پیام  در  کرد. 
یک  فرستاده،  قربان  سعید  عید  مناسبت  به 
بارِ دیگر جنگ با دولت افغانستان را مشروع 
دانسته است. او در این پیام بر شروط طالبان 
که ملغای توافق نامۀ امنیتی با امریکا و خروج 
بخشی  افغانستان  از  خارجی  نظامیان  کامل 
پرسش  حاال  است.  کرده  تأکید  آن هاست،  از 
اصلی  مواضع  فعلی  پیام  اگر  که  این جاست 
طالبان و رهبری جدید آن است، پس پیام قبلی 
در عید فطر را چه کسانی فرستاده بودند؟ آیا 
گفت وگوهای  در  آن  از  پیشتر  و  پیام  آن  در 
که  منصور  اختر  مال  پاکستان،  مری  در  صلح 
رهبری  را  طالبان  گونه یی  به  نیز  زمان  همان 

می کرد، نقشی نداشته است؟
 این ها پرسش هایی ست که حاال تنها در میان 
نمی شوند،  مطرح  افغانستان  سیاسِی  حلقات 
بل بخشی از اعضای گروه طالبان نیز در پی 
یافتن پاسخ به چنین پرسش هایی اند. در این که 
از یک منبع صادر شده نمی توان  پیام  هر دو 

این  چرا  که  این جاست  سوال  اما  کرد،  شک 
از  متفاوت  ادبیاِت  و  لحن  با  چنین  پیام،  دو 
یکدیگر صادر شده اند؟ این جا دالیل متفاوتی 
گفتۀ  به  این که  باشد. نخست  می تواند مطرح 
برخی منابع نزدیک به گروه طالبان، افرادی که 
از بیعت با رهبری جدید طالبان سر باز زدند، 
نسبت  گذشته  در  که  بودند  کسانی  عمدتًا 
افغانستان  دولت  با  صلح  گفت وگوهای  به 
که  می گویند  آگاهان  این  بودند.  معترض 
رهبری جدید طالبان تالش کرد که با مردود 
انسجام  و  نظم  گفت وگوهای صلح،  خواندن 
از اعالم مرگ مال عمر  این گروه را که پس 
برهم خورده بود و حتا احتمال فروپاشی این 
می  قوت  کوچک تر  دسته های  به  را  گروه 

بخشید، دوباره برگرداند. 
دوم این که گروه طالبان برای ادامۀ فعالیت های 
برابر گروه های  به مواضع قاطع در  نیاز  خود 
به  حاال  که  داشت  داعش  ویژه  به  و  مخالف 
مطرح  می تواند  آن  برای  تهدید  یک  عنوان 
رهبری  که  دارند  باور  آگاهان  برخی  باشد. 
نشان  خواست  صورت  این  به  طالبان  جدیِد 
دهد که گروه طالبان همچنان به قوِت خود در 
جای  و  دارد  افغانستان حضور  جنِگ  صحنۀ 
گرفته  دیگری  سازماِن  و  گروه  هیچ  را  آن 
نمی تواند، و سوم این که استخبارات پاکستان 
که نقش اساسی در صدور اعالمیه ها و مواضع 
طالبان دارد، این بار تالش کرده است که نشان 
دهد پیام های قبلی هیچ ربطی به رهبری جدیِد 
چهرۀ  منصور  اختر  مال  و  ندارد  گروه  این 

متفاوت و جدی در رهبری طالبان است.  
به هر حال، آن چه که هویداست، تنها تفاوت 
نوع  در  بل  نیست؛  طالبان  عیدی  پیام  دو  در 
سازمان دهِی این گروه نیز می توان این تفاوت 
را شاهد بود. رهبری جدید طالبان می داند که 
مناسبات  را در  نقش گذشته  این گروه  دیگر 
داشته  نمی تواند  افغانستان  نظامی  و  سیاسی 
طالبان، گروه های  بر گروه  افزون  باشد. حاال 
دیگری نیز در افغانستان و منطقه فعال شده اند 
که داعیه های بلندپروازانه تر از طالبان دارند و 
بی حد و حصِر گروه  اتکای  دیگر،  از جانب 
را  گروه  این  پاکستان،  استخبارات  به  طالبان 
و  کرده  تبدیل  سازمان  این  ابزار  به  به شدت 

اختیار عمل را از آن گرفته است.  
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احمــد عمران

پیـام طالبـان 
از آن عیــد تا این عیــد

 

برای شرکت در  اجرایی کشور که  داکتر عبداهلل عبداهلل رییس 
مجمع عمومی سازمان ملل در نیویارک به سر می برد، در دیدارها 
و نشست های مقدماتِی خود با سران کشورهای غربی و آغازین 
نقش حکومت  از  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  روزها 
پاکستان در ناامنی و بی ثباتی در افغانستان یادآوری کرده است.

این نخستین بار در چهارده ساِل اخیر است که دولت افغانستان 
نقش  از  ملل،  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  بخش  یک  در 
پاکستان در مشکالِت افغانستان سخن می گوید. این اظهارات را 
می توان شکایِت نیمه رسمِی مقام عالی رتبۀ افغانستان از حکومت 

پاکستان در مقر سازمان ملل تعبیر و تلقی کرد. 
اما به نظر می رسد که فرصتی کاماًل استثنایی برای دولت وحدت 
ملی به میان آمده تا در  هفته آینده که آقای عبداهلل سخنان رسمی 
اش را در 70اُمین مجمع عمومی سازمان ملل و با حضورداشت 
سران و مقاماِت همۀ کشورهای جهان، ایراد می کند، شکایت 
رسمِی خویش از پاکستان را با سخنان و دالیِل شفاف مطرح 
کنـد و ذهن جهانیان را به پاکستان و حمایت های بی دریغش از 

تروریسم معطوف بدارد. 
کژمنش   همسایۀ  این  به  واکنش  موثرترین  و  منطقی ترین  این 
است که ما )روزنامۀ ماندگار( از چندسال به این سو، همواره 
نیز  اهِل سیاسِت کشور  و  تحلیل گران  و  کرده ایم  را مطرح  آن 
طی چند ساِل اخیر آن را تکرار کرده اند. حاال که داکتر عبداهلل 
رییس اجرایی کشور به نیابت از دولت وحدت ملی به نیویارک 
برای شرکت در هفتادمین نشست ساالنۀ سازمان ملل سفر کرده 
از وی  و  کنیم  به گونۀ جدی مطرح  را  انتظار  این  باید  است، 
بخواهیم این فرصت را غنیمت بشمارد و صدای مظلومیت و 

دادخواهی مردمِ ما را به گوش جهانیان برساند. 
آن  شامل  نیز  رسانه ها  که  مدنی  نهادهای  و  سیاست ورزان 
می شوند، باید این موضوع )شکایت افغانستان از پاکستان طی 
سخنرانی در مقر سازمان ملل در نیویارک( را مورد توجه قرار 

دهند و آن را تا اجرا و رسیدن به نتیجه تعقیب کنند. 
اگر در سیزده سال گذشته یک چنین شکایِت آشکار از پاکستان 
در نشست های بین المللی به خصوص در مجمع عمومی سازمان 
بر  زیادی  فشارهای  حال  تا  یقین  به  می گرفت،  صورت  ملل 
پاکستان وارد می شد و این کشور به عنوان متهم درجه اول در 

فضایای افغانستان معرفی می گشت. 
پاکستان است و  کشوری که سال هاست دستخوش مداخالت 
هر روز در معرض تجاوزِ آن قرار داد، حق دارد که از این کشور 
به عنوان یک مداخله گر به سازمان ملل شکایت کند. اما هم زمان 
و در پیوند به این شکایت، باید دولت افغانستان اسناد موثر و 
جدی یی را که نشان دهندۀ مداخالِت پاکستان در امور افغانستان 
است را به سازمان ملل پیش کش کند. واضح است که اسناد و 
ثبوت های قاطع، دهان پاکستان را می بندد و جهان را به پی گیری 

قضیۀ افغانستان تشویق می کند. 
و  ببیند  مستقِل خود  عینِک  از  را  افغانستان  اوضاِع  باید  جهان 
غبارِ  می تواند  فرصت  این  از  استفاده  با  ملی  وحدت  دولت 
فرصت  این  از  اگر  اما  بزداید.  را  افغانستان  حقایِق  بر  نشسته 
چشم پوشی شود و دولت وحدت ملی نتواند قدرت های غربِی 
با  که  رابطه یی  از  که  کند  ترغیب  را  منطقه  در  پاکستان  متحِد 
این کشور دارند، استفاده کنند و پاکستان را به حفظ امنیت و 
ثبات در افغانستان مجبور سازند، مسلمًا مداخالِت سلطه طلبانۀ 
همچنان  ما  و  نیست  متصور  پایانی  را  کشور  این  در  پاکستان 

قربانی خواهیم بود. 
متأسفانه دولت افغانستان همواره موضع گیری های شکننده دربارۀ 
این کشور برعکس، توانسته سیاسِت  اما  پاکستان داشته است، 
قوی یی را در برابِر ما به اجرا بگذارد و حمایِت قدرت های کالن 
را نیز از سیاست های اعالن ناشده اش در افغانستان کمایی کنـد. 
حاال فرصِت آن رسیده است که دولت افغانستان، یک صدا در 
واقعیت های  و  گیرد  قرار  پاکستان  مداخله گرانۀ  اقداماِت  برابر 
خالی  را  پاکستان  دست  و  بگذارد  جهان  میِز  روی  را  موجود 
کنـد؛ چنان که نخستین گامِ موثر در این راستا برداشته شده، باید 
گام های بعدی نیز برداشته شود. این اقدام می تواند پاکستان را 
به عقب نشینی از سیاست هژمونِی خود در افغانستان، وادار و 
توسعۀ داعش را مهار و ماشین جنگی طالبان و داعش را کاماًل 

تضعیف کند.
مسلمًا سرچشمۀ همۀ ناامنی ها در داخِل مرزهای ما، در پاکستان 
در  کشور  این  اهداِف  تطبیِق  ابزار  طالب،  و  داعش  و  است 
افغانستان و منطقه اند. صدای رسا و دادخواهانۀ دولت وحدت 
آغازِ  می تواند  ملل،  سازمان  ساالنۀ  نشست  هفتادمین  در  ملی 
افغانستان  جنِگ  میدان  در  پاکستان  نرمِ  شکست  برای  خوبی 

باشد. دولت وحدت ملی باید این فرصِت تاریخی را دریابد!

مجمع عمومی سازمان ملل
 و یک فرصِت بی بدیل برای ما
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نظری پریانی
دفتر ریاست جمهوری  از  قربان،  از عید  قبل  یک روز 
زنگ آمد و گفتند که رییس صاحب جمهور، شما را در 
جمِع برخی از مسووالن رسانه ها و خبرنگاران دعوت 
کرده است و اگر مایلید روز دومِ عید، ساعت ۱0 صبح 

در ریاست جمهوری حاضر باشید.
 من هم قبول کردم و به این تصور بودم که رییس جمهور 
در این دیدار، ضمن عید مبارکی و مسایل دیگر، دربارۀ 
شناس نامه های برقی نیز صحبت می کند و دیدگاهِ اهِل 
قلم را جویا می شود و بعد نظر خودش را می گوید تا به 
»اجماع« برسد. به همین دلیل، عالقه داشتم در دیدارم 
مصالِح  و  مسایل  و  واقعیت ها  برخی  رییس جمهور  با 

کالن را مطرح کنم.
ارگ  به  را سِر ساعت ۱0 صبح  عید خودم  دومِ  روز 
و  چک  ایستگاهِ  آخرین  از  رساندم.  ریاست جمهوری 
اصلِی  به محوطۀ  بازرسِی ریاست جمهوری گذشتم و 
باید  که  قصرهایی  از  یکی  دروازۀ  نزدیکی  به  و  ارگ 

داخِل آن می شدم، رسیدم. 
فهرست  در  من  نامِ  دیدن  با  آن جا  امنیتِی  مسوول 
ناگهان  که  بدهد  دخول  اجازۀ  می خواست  مهمانان، 
از کنارم رد  پیشتر  از کارمندان ارگ که لحظاِت  یکی 
عیدمبارکی  و  هم سالم وعلیک  با  قضا  از  و  بود  شده 
کرده بودیم، باالی این فرد مسوول صدا زد و بعد هم 
باید منتظر نگه دارند  صدای مخابره آمد که گویا مرا 

تا کسی بیاید.
از  قباًل  که  فردی  همان  که  دیدم  بعدتر  لحظه یی  اما   
ایستگاه  از مسووِل آخرین  آمد و  بود،  کنارم رد شده 
بازرسی پرسید که این )من( را چه کسی اجازۀ ورود 

داده است. او گفت: نامش در فهرست هست!
کسی  از  و  کرد  مخابره صدا  به وسیلۀ  امنیتی  فرد  این 
که  گفت  و  خواست  معلومات  بود،  صالحیت دار  که 
یکی از مسووالن رسانه ها به نامِ فالن آمده است، اجازه 

است که به قصر سنگی برود.
صدای آن طرِف خط را شنیدم که می گفت: نه، به قصر 

سنگی نرود، باید از ارگ بیرون شود!
معذرت  ازش  می گفتند:  که  شنیدم  مخابره  از  دوباره 

بخواهید که برود.
بعد از این، فرد امنیتی به من گفت که تو باید به دروازۀ 
با جمعی  بعد  بکشی،  انتظار  بروی و یک ساعت   ۱۲
از خبرنگاران دوباره چک شوی و دوباره داخل ارگ 

بیایی.
پاسخ دادم که من طبق قرار قبلی، ساعت ۱0 باید در 
از ۱0،  باشم و حاال هم  با رییس جمهور  محل جلسه 

چند دقیقه گذشته است.
بیرون  ارگ  از  باید  شما  نه،  که  گفت  امنیتی  فرد  این 
بروید؛ زیرا جلسۀ رییس جمهور با شما ساعت ۱۱ بجه 

است. 

رفته  ارگ  ـ  دیگر  مناسبت های  در  ـ  بارها  که  اما من 
باید  مالقات،  از  قبل  که یک ساعت  می دانستم  بودم، 
خود را به دروازۀ ارگ رساند؛ زیرا برنامه های امنیتی یی 
که برای ورود وجود دارد، یک ساعت زمان را در بر 

می گیرند. 
بار دیگر طرف تأکید کرد که باید از ارگ خارج شوم و 

در دروازۀ ۱۲ منتظر باشم. 
من که می فهمیدم ارگ حداقل یک اتاق برای پذیرش 
یا انتظار کشیدِن مهمان  دارد تا من در آن جا بمانم، گفتم 
نظر  به  درست  شیوه  این  به  ارگ  از  که خارج شدنم 
نمی رسد، خوب است چند دقیقه یی جایی منتظر  باشم 

تا دوستاِن دیگر هم از راه برسند. 
اما طرف که فرمان را دریافته بود، قطعًا نمی خواست 

به  ناچار  بمانم و  باقی  که من در محوطۀ اصلی ارگ 
بیرون هدایت شدم! 

وقتی به اولین دروازۀ داخل ارگ رسیدم، محافظان از 
این فرد امنیتی خواستند تا اجازه بدهد که من در یکی 
دقیقۀ  ده  تا  شاید  بمانم،  منتظر  دقیقه  چند  اتاق ها  از 

دیگر، دیگران هم می رسیدند. اما طرف اجازه نداد!
چند  از  گذشتن  با  آریانا  چهارراهی  مسیر  از  که  من 
به  با رفتن  بودم، نخواستم  امنیتی وارد ارگ شده  سِد 
دروازۀ ۱۲ که در کنار ادارۀ امور ریاست جمهوری واقع 
است، دوباره با عیِن مشکل وارد ارگ شوم. از این رو 
به این کارمند امنیتی گفتم: هدف از آمدنم، ارج گزاری 
به دعوت رییس جمهور بود، حاال که اجازه نیست چند 
رییس جمهور  بار  دیدار  خیِر  از  بمانم،  ارگ  در  دقیقه 

می گذرم و به دیدارِ دوستان و عزیزانم می روم! 
به فرد امنیتی گفتم موتِر مرا بخواهید تا زحمت را کم 

کنم. 
از اولین دروازۀ داخلی ارگ بیرون شده بودم که موتر 
به  کنار سالم خانه،  از  با گذشتن  و  رسید، سوار شدم 

چهارراهی آریانا رسیدم و پی کارم رفتم. 
ما  گفتند:  گرفتم،  معلومات  دوستان  برخی  از  بعدتر 
بودند.  خواسته  ارگ  دروازۀ  دهِن   ۱0 ساعت  هم  را 
نیم جمع شدیم و جلسه ساعت ۱۱  تا ساعت ۱0  و 

آغاز شد. 
بنابرین فکر می کنم کسی یا کسانی در داخِل ارگ برای 
جلوگیری از حضور من در آن جلسه بهانه تراشیدند، 
ورنه می شد تا نیم ساعِت دیگر با همۀ دوستاِن رسانه یی 
حضور  جلسه  در  یک جا  بودند،  شده  دعوت  که 

می یافتم. 
را  تأکید  و  قید  این  می خواهم  روایت  این  پایان  در 
مسووالِن  از  جمعی  با  که  بار  هر  من  که  کنم  اضافه 
رسانه ها به ارگ دعوت شده ام و با رییس جمهور غنی 
و یا هم با رییس جمهور کرزی دیدار کرده ام، بی هیچ 
تلِخ کشور را مطرح  مجامله یی حقایق و واقعیت های 
به  من  نامه های  و  ماندگار  روزنامۀ  نشراِت  نموده ام. 
رییس جمهور و تحلیل ها و مصاحبه هایم در رسانه های 

تصویری، صحِت این گفتۀ را تأیید می کنند. 
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مهـمان نوازی ارگ ریاست جمـهوری

گفت وگوی چین و امریکا بر سر افغانستان

»تالش می کنیم جهان در پیشرفت افغانستان سهیم شود«
همسر قاتل احمد شاه مسعود در بلژیک 

سلب تابعیت می شود

رؤسای جمهور امریکا و چین در حاشیه نشست ساالنۀ 
صلح  پیشبرد  سر  بر  همکاری  مورد  در  ملل  سازمان 
توافق  به  آن  پیرامون  مشترک  اقدامات  و  افغانستان  در 

رسیده اند.
پینگ  جین  شی  و  امریکا  رییس  جمهور  اوباما  باراک 
همتای چینی وی برای گفت وگو در مورد  همکاری های 
متقابل دو کشور در عرصه بین المللی به ویژه افغانستان با 

یکدیگر دیدار کردند.
رؤسای جمهور امریکا و چین  پس از این دیدار که  در 
مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  شد،  انجام  سفید  کاخ 

حضور یافتند.
گفت:  خبری  نشست  این  در  امریکا  جمهور  رییس 
همچون  جهانی  آزمون های  انجام  در  پکن  و  واشنگتن 
تقویت و پیشرفت صلح در افغانستان به صورت مشترک 

عمل خواهند کرد.
از دیگر همکاری های  امنیت هسته یی  افزود: ترویج  وی 

مشترک امریکا و چین است.
تا  رسیده اند  توافق  به  چین  و  امریکا  کرد:  تأکید  اوباما 
بین المللی  امنیت  ترویج  حوزه  در  را  بیشتری  گام های 

به صورت مشترک بردارند.
در ادامه رییس جمهور امریکا گفت: امریکا و چین قصد 
متحد  ملل  سازمان  ساالنه  نشست  هفتادمین  در  دارند 
کشورهای جهان را برای مشارکت در پیشرفت افغانستان 

تشویق نمایند.
بر  دیگر  بار  قبل  چندی  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر  اشتون 

تعهد واشنگتن به حضور در افغانستان و پشتیبانی از جنگ 
کامل  زمان شکست  تا  کابل  دولت  مسلح  مخالفان  علیه 

آن ها تأکید کرد.
امریکا قصد  بود که   پایگاه خبری وایس گفته  به  کارتر 
و  گسترده  به صورت  نه  اما  دارد،  را  افغانستان  در  ماندن 
برای جنگ، بلکه به تعدادی که به  افزایش کیفیت نیروهای 

امنیتی افغانستان کمک کند.
وی افزود: این مسأله برای موفقیت مأموریت امریکا در 

افغانستان بسیار کلیدی است.
امریکایی  نیروهای  خروج  مبنی  اوباما  برنامه  براساس 
پایان  تا  کشور  این  نیروهای  که  بود  قرار  افغانستان،  از 
سال جاری میالدی )۲0۱۵( به نصف کاهش یابد و این 
نیروها تا پایان سال ۲0۱6 میالدی نیز به طور کامل خاک 

افغانستان را ترک کنند.
اما پس از کشمکش های فراوان میان مقامات امریکایی و 
این کشور،  ویژه حزب جمهوری خواه  به  آن ها  مخالفت  
تاحدودی  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  برنامه خروج 
تغییر یافت و بر این اساس، تعداد سربازان این کشور تا 
پایان سال ۲0۱۵ میالدی به نصف کاهش نخواهند یافت.

حضور  سال   ۱4 حدود  از  پس  که  است  حالی  در  این 
هنگفت  هزینه های  افغانستان و صرف  در  ناتو  و  امریکا 
در این کشور با هدف ریشه کن کردن تروریسم، ناامنی و 
خشونت روز به روز افزایش یافته تا جایی که پس از آغاز 
بهار جنگی طالبان افغانستان، چندین شهرستان و والیت 

تا خطر سقوط نیز پیش رفته اند.

دولت بلژیک تابعیت زنی را سلب می کند که عنوان 
در  شوهرش  و  دارد  را  اروپا«  زن  »خطرناک ترین 
ملی  قهرمان  مسعود«  شاه  »احمد  ترور  عملیات 

افغانستان دست داشته است. 
گزارشی  در  لندن  چاپ  العربی«  »القدس  روزنامه 
»ام  یا  »ملیکه«  کرد  اعالم  بلژیک  دادگاه  نوشت: 
پرونده  چند  در  سیاه«  »بیوه  به  ملقب  عبیده« 
تروریستی در بلژیک محکوم شده است و خطری 
برای امنیت ملی کشور عضو اتحادیه اروپا شناخته 

می شود.
سلب  بلژیک،  در  محاکمه  از  پس  است  قرار  وی 

تابعیت شود.
ملیکه ۵4 ساله در شهر طنجه مغرب متولد شد و 
اوایل دهه 60 قرن گذشته با خانواده خود به بلژیک 

مهاجرت کرد.
به سرکردگی یک هسته  متهم شدن  از  پس  ملیکه 
زندان  نیم سال  و  به هشت  بلژیک،  در  تروریستی 
محکوم شد و هم اکنون در حال سپری کردن دوره 

محکومیت خود است.
هدف این هسته تروریستی عضوگیری از شهروندان 

بلژیکی برای جنگ در افغانستان بود.
ملیکه در اعتراض به رای دادگاه به این مساله استناد 
کرد که در نتیجه سلب تابعیت، وی باید از فرزندان 
خود که دارای تابعیت بلژیک هستند، جدا شود اما 

کم  ملیکه  خانواده  که  است  باور  این  بر  دادستانی 
اهمیت تر از قربانیانی است که وی زمینه پیوستن 

آنان را به گروه های تروریستی فراهم کرده است.
اکتبر  نهم  بروکسل  دادگاه  است  قرار  که  حالی  در 
بگیرد،  تصمیم  ملیکه  از  تابعیت  سلب  برای  آینده 
منابع رسانه یی از قول وی اعالم کردند وی تصمیم 
از  آزادی  از  بعد  دارد  نمی پذیرد و قصد  را  دادگاه 

زندان، همراه خانواده اش در بلژیک بماند.
لقب  وی  به  بلژیک  امنیتی  سرویس های 
خطرناک ترین زن اروپا را داده اند. نام وی اولین بار 
سال ۱999 وقتی که با یک جوان تونسی ثروتمند 

ازدواج کرد، مطرح شد.
همسر وی به طالبان افغانستان در دوران سرکردگی 

»بن الدن« ملحق شد.
همسر   ،۲00۱ سپتمبر  یازده  حادثه  از  قبل  روز   ۲
ملیکه در انفجاری تروریستی احمد شاه مسعود از 

مبارزان معروف افغانستانی را به شهادت رساند.
دیگر  تونسی  مرد  یک  با  ملیکه  اتفاق  این  از  پس 
ازدواج کرد. این ۲ مدتی با هم در سویس زندگی 
از  حمایت  علت  به   ۲0۱0 سال  اینکه  تا  کردند، 

گروه های جهادی در فضای مجازی دستگیر شد.
شوهر دوم ملیکه سال ۲0۱۲ در حمله هوایی امریکا 
در افغانستان کشته شد و به همین علت ملیکه لقب 

»بیوه سیاه« گرفت.
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عبداللطیفپدرام
بخش نخسـت

برخالف پنداشت عده یی »روشن فکرنماها« سعی دارند 
گفت وگو  کنند،  ارایه  خود  از  جهان وطنی  چهرۀ  که 
دربارۀ هویت های فرهنگی و قومی در محراق بحث 
روشن فکران مدرن قرار دارد. متفکران مدرنیته، هنوز 
هم هویت قومی را بر بنیاد شناسه های مذهبی، زبانی، 
فرهنگی پیشینه و گذشتۀ تاریخی و آداب و رسوم و 
مراسم آیینی تعریف می کنند؛ یعنی در تعریف هویت 

قومی، این شناسه ها را قرار می دهند.
در دوران سلطۀ روایت های بزرگ یا ابرروایت ها، چه 
تاریخی،  جبرگرای  تفکر  لیبرالیسم،  چه  و  کمونیسم 
بیستم،  قرن  اوایل  و  نوزدهم  قرن  اواخر  همان  از 
به  توجه  با  را  زبانی  و  فرهنگی  قومی،  هویت های 
انزواطلبی،  واپس گرایی،  به  مبتال  گویا  که  حکم  این 
نابهنجاری ها و ناهم خوانی با روند گسترش و عقالنیت 
جهان مدرن و ارزش های مدرنیته می باشند، پایان یافته 

و تمام شده می پنداشت.
به اصطالح  این  که  می کردند  خیال  جبرگرا  متفکران 
ُخرده هویت ها که گرفتار قهرآمیز زیست بومی استند، 
ناچار در ساز  ابرروایت ها تاب نمی آورند و  برابر  در 
و ساخت های یکی از این ابرروایت ها ادغام می گردند. 
شهرنشینی،  یافتن  رونق  و  گسترش  اطالعاتی  انفجار 
فرایند  شدن  فربه  مدرن،  پرورش  و  آموزش  ارتقای 
را  استدالل  تیوریک  پایۀ  جامعه پذیری، چوب بست و 

می ساخت.
یعنی بر اساس این دستاوردها نتیجه گرفتند که هویت 
قومی و قومیت، چونانمرده ریگبازمانده از مراحل اولیه 
سپرده  تاریخ  بایگانی  به  انسانی،  جوامع  تحول  در 

خواهند شد.
و چه  سرمایه داری  ارزش ها، چه  جهانی شدن  نظریۀ 

جهانی  »نظریۀ  گرفتن  قوت  یعنی  غیرسرمایه داری، 
تفکرات شان،  کردن  حقنه  در  را  متفکران  آن  شدن« 

جسورتر ساخت.
به  بیشتر  که  طبیعت گرا  جامعه شناسی  تحلیلی  متد 
جست وجوی »علت« است تا دلیل در کار جبرگرایان، 
جلوه و جاللی می دهد. واقعیت تحقق یافته را نمی دید؛ 
ماجرای کورواس، کاتاالن، ایرلند و اسکاتلند جلوه و 
جالل قدیمی دارد؛ دست کم می شد به جریان ها و آن 
char�  مناطق توجه کنند. ماجرای اخیر پاریس )شالی
بر روی  نتیجه نشاندن همۀ مسلمانان جهان  li( و در 
»بمب در حال انفجار« بخشی از آن واقعیت تحقق یافته 
است. این واقعیت نشان می دهد که فرایند جهانی شدن 
موجب  می کردند  تصور  که  فرهنگ  شدِن  جهانی  و 
فرهنگ  گردد  ویژه  فرهنگ  یک  سلطۀ  و  گسترش 
نیولیبرالیسم بر سراسر جهان می شود، شکست خورد و 
آن فرهنگ یگانۀ حاکم بر سراسر عالم بشریت،تحقق 
نیافت. فرهنگ های بومی و خرده فرهنگ های منطقه یی 
به  داشتند،  را  زیست خویش  ویژۀ  و روش  شیوه  که 

فراموشی سپرده نشدند، بایگانی نشدند.
معنی  به  شدن  جهانی  »روند  که  استیم  شاهد  اکنون 
فراموشی فرهنگ های بومی، قومی و منطقه یی نیست؛ 
حتا جهانی شدن موجب تقویت هویت های جمعی و 
غیرملی گردیده که مهم ترین آن ها “هویت های قومی” 

استند.
جامعۀجهانی در حالی واپسین سال های هزارۀ دوم را 
پشت سر گذاشت و وارد هزارۀ سوم شد که هویت های 
قومی، نژادی و زبانی اهمیِت دوچند یافتند و به جرأت 
اکثر کشورهای دنیا به جنبش ها  می توان گفت: تقریبًا 
و خیزش های قومی با خاستگاه جدید مبتنی بر هویت 

دست به گریبان استند.
امروزه در دنیا هشتادهزار قوم با  شش هزار و هفتصد 
 ۱9۲ تنها  حال،  این  می کنند.با  زنده گی  مختلف  زباِن 
بی عدالتی  همین  و  استند  ملل  سازمان  عضو  دولت 
جهان در بی توجهی به جایگاه مطرح در زمینۀ مطالعۀ 
نظریات  که  است  فرهنگی  مطالعات  پارادایم  قومی، 
متفاوت دربارۀ مسأله هویت های قومی و رابطۀ آن با 

جهانی شدن مطرح کرده است«.)ز.علیخانی(
قوم گرایی جدید هم معطوف به گذشته است و چشم 
پیشینۀ  تذکاری  و  یادآوری  البد  آینده.  به  گشوده 
فرازهای  و  اوج ها  به ویژه  سیاسی،  تاریخ  فرهنگی، 
ارزش های  برنشاندن  است.  گریزناپذیر  آن  شکوهمند 
نیک قومی، فرهنگی و بومی بر سفرۀ رنگارنگ دنیای 
شجاع جدید هکسلی، نژادپرستی، مخالفت با مدرنیته 
بله!  نیست.  انتقادی  تفکر  و  جمهوری  ارزش های  و 
و  عدالت  بنیاد  بر  قومی  »تنوع  است  الزم  و  می باید 
برابری در یک دموکراسی پُر از تسامح حل شود. البته 
در چارچوب یک افغانستان »یک پارچه«. )دکتر سپنتا ـ 

روزنامۀ 8صبح ـ گفتمان ضد نژادگرایی(
برای  شاید  افغانستان،  پیوست  در  »یک پارچه«  قید 
و  مبنا  نمی تواند  قید  این  اما  باشد،  مهم  سپنتا  دکتر 
کلمۀ  این  اصاًل  باشد.  ایشان  تز  برای  تیوریک  پایۀ 
»یک پارچه« بی ربط و نامربوط است. به نظر من، اگر 
تحقق عدالت قومی و احترام به ارزش های جمهوری 
الزمه اش و شرطش افغانستان »نایک پارچه« باشد، باز 
چیزی را برای تیوری اشکال و ابطال نمی کند. در آن، 
باشد، چیزهای  تاریخی  پیشینۀ  از شناسه ها،  یکی  اگر 
اسالمی،   – ایرانی  تمدن  حوزۀ  در  بسیاری  ارجمند 
خراسانی وجود دارد که می توان آن ها را  فراخواند و 

بازتولید کرد بر پیش خواِن مدرنیته گذارد.
غرب، قتل عامِ سرخ پوستان امریکا، تمدن غارت شدۀ 
طوالنی  صف  بارتلمی،  سن  کشتار  آزتک،  و  مایا 
سینه های  دیوانه،  نرون  زده،  زنجیر  سیاه  برده گان 
گالدیاتورها  قطع شدۀ  بازوهای  و  خون چکان  دریدۀ 
کانت  ولتر،  ارسطو،  افالطون،  نمی کشد.  ما  رِخ  به  را 
بانگ داران  و  می کند  علم  ما  برابر  در  منتسکیو  و 
دولت شهرها  و  را  فلورانس  روشن فکران  و  مدیچی 
به قول دکتر سپنتا  یونان را جوانان  و دموکراسی های 
هوای  که  بوم  و  مرز  این  کردۀ  گم  راه  و  سرگشته 
از  بی خبر  ایشان،  زعم  به  و  کرده اند  سر  در  خراسان 
می کنند،  قوم گرایی  جمهوری،  ارزش های  و  مدرنیته 
قدیم  خراسانی  ارباب رعیتی  ساخت  عاشق  و  شیفته 
در این حوزۀ تمدنی نیستند؛ اطمینان دارم این جوانان 
بهتر از من و سپنتا به این مباحث علمی اشراف دارند. 
این جوانان می خواهند بیان نامۀ کورش کبیر، کانون های 
علمی مراغه و سمرقند، کتاب خانه های عظیم نیشاپور، 
دارالحکمۀ دمارستان)بیمارستان( بغداد، فارابی، بوعلی، 

فردوسی و زاری را احضار کنند.
نثر بیهقی، عطار و خواجه عبداهلل انصاری؛ نوشتاری را 
که می تواند پایۀ شعر و رمان مدرن ما را بسازد؛ بی آن که 
به بیدارنشینی فنگان ها نیازی افتد. کنسپت شهروند در 
سخن  شهروند  از  تا  بود،  نیامده  میان  به  زمان ها  آن 

 . می گفتند
در  کنم:  نقل  سروش  از  سخنی  نیست  بی مناسبت 
زن  با  فلسفی،  ـ  علمی  همایش  جریان  در  برمنگهام، 
کتابی  گفت:  برخوردم.  عرب  روشن فکر  به اصطالح 
نوشته ام درآن مدلل ساخته ام که زنان شبه جزیزۀ عرب، 
قبل از اسالم، از زنان امروز عرب آزادتر بوده اند، خود 
را آزاد احساس می کردند و اسالم امروز دست و پای 

زنان عرب را بسته است.

نام  شما  که  زمان  آن  در  خانم!  گفتم:  جوابش  در 
به  آزادی فردی  به طور کلی و  آزادی  می برید، مفهوم 
طور اخص خلق نشده بود؛ آن زنان جز و ثروت مردان 
بودند. چه گونه احساس می کردند آزاد اند وقتی مفهوم 

آزادی وجود نداشته است؟
به هر تقدیر، شعار ما »99درصد استیم؛ در حالی رو 
به  که  دارد  جهانی  مخاطب  جذب  و  فزاینده گی  به 
صورت ادبیات جهانی تبدیل شده است. ادبیات مدرن 
میل  خود  اجتماعی  تکوین  در  قبیله گرایی  و  قومیت 
وافر به توجه جهانی دارد. هرچند در این مرحله ظاهراً 
گسست بیانی دارد و به نوعی هر کدام آنان دارای کالم 
منطقه یی و ایالتی و حتا سرزمین مادری می باشند، ولی 
تمامًا از بی توجهی ییکه در ارتباط با نژاد، رنگ، مذهب، 
زیر  و  می باشند  معترض  است،  شده  آنان  فرهنگ  و 
وجود  شدن  نو  به  میل  جهانی،  اعتراض  این  پوسِت 
دارد و این نوگرایی نه از جنس، پوشش و قالب تفکر 
لیبرالیستی است و نه مدرنیته، بلکه دقیقًا اعتراض است 

بر برهنه گی قومی خویش«.
مختلف  جریان های  برای  مهم  موضوع  قومی،  هویت 
جامعه شناختی بوده است. حفظ و استمرار این هویت، 
نیازمند و تکرار آداب و رسوم و ساخت های آیینی است. 
برای این که این هویت نابود نشود و فراموش نشود، 
مثل جشن های  درست  است،  تکرار  و  تکثیر  نیازمند 
ملت ها،  آریایی،  جشن های  آداب  و  مراسم  آریایی، 
اقوام و ادیان دیگرهم این »تکرار« ها را انجام می دهند. 
نماز می خوانند؟ چرا  قبله  به  چرا همۀ مسلمان ها رو 
یک  در  مگر خداوند  می گیرند؟  روزه  ماه خاصی  در 
از خدا خالی  بقیۀ جهان  نقطۀ خاص نشسته است و 
است؟ برای یک مسلمان خدا در همه جا حضور دارد 
این که  برای  قبله؟  به  رو  دارد.چرا  یکسان  حضور  و 
دالیل  البته  و  کند  تفکیک  دیگران  از  را  خود  هویِت 
به  انحا  از  نحوی  به  انسان ها  همۀ  دارد.  هم  دیگری 
دارند،  خاطر  تعلق  خود  گذشتۀ  فرهنگ  از  عناصری 
آن عناصر را دوست می دارند. شکل گیری هویت های 
قومی را می باید در بعد زمان طوالنی بررسی نمایم. این 
هویت ها درعین استوار بودن به نمادها و ساخت های 
متن  در  واقعی  تاریخی  ازلی،  خاطره های  اساطیری، 
مدرنیته  سازوکارهای  و  مدرنیته  دیگرگونی های 
از  هویت ها  این  می یابند.  وتدوام  می شوند  بازسازی 
هویت  این  که  از  ساختاری  با  خود  اساطیری  طریق 
قادر می سازد، با زبان ویژه سخن بزنند. »میر الچالیاده« 
در آثار خویش و »والدیمیر پروپ« در کتاب ارزشمند 
پریان«توضیح  قصه های  »ریخت شناسی  مهم  بسیار  و 

داده اند.
آینده  به  مربوط  و  متوجه  صرفًا  تمدن ها  گفت وگوی 
نیست. معطوف به گذشته هم است. تبیین تعلقات قومی 
نیازمند  مرزهای هویتی،  معنایی و سمانتیک  و تحول 
قرن ها  سده  هاو  تمامیت  بر  گسترش یافته  چشم انداز 
می باشد. ابداعی بودن هویت ها به وسیلۀ نخبه گان در 
قومی  خاطره های  بودن  ازلی  یا  منظوری،  هر  به  نیل 
و بت های ذهنی، واقعیت تحقق یافتۀ هویت ها را نفی 

نمی کند. این ها نیز بخشی از انسانیت و آدمیت ها استند؛ 
با  که  کنیم  گزین  میان شان  از  چیزهای  می توانیم  البته 
ارزش های مدرنیته، جمهوری و تفکر انتقادی همسان 
همین  به  کند.  نابود  را  آن ها  نمی تواند  مدرنیته  باشد. 
می تواند  آن  منطقی  و  درخشان  عناصر  که  ساده  دلیل 
با مدرنیته، عصر مدرن و هر عصر و زمانۀ دیگر وارد 

گفت و گو شوند و با هم تعامل کنند، قرارداد ببندند. 
گسسِت مطلق و صد درصد با گذشته مقدور نیست. 

معاصر  متفکر  کدام  از  است  نمانده  یادم  به  نمی دانم 
غربی این جمله را خوانده بودم: تاریخ و فلسفۀ غرب 

چیزی نیست جز بازخوانی افالطون.
دستاوردهای  و  مدرن  ارزش های  دربارۀ  گفتن  سخن 
خوِب بشری یک چیز است و سیاه و سفید کردن و 
تقسیم  بد  مطلقی  و  خوب  مطلقی  بر  و  کشیدن  خط 
از  بعضی  بیستم  قرن  اوایل  در  دیگر.  چیزی  کردن، 
ناقدان و زیباشناسان انگلیسی، کل ادبیات را به ادبیاِت 
می کردند.ادبیا  بخش  مبتذل  و  عامیانه  ادبیات  واال، 
عامیانه برای آن ها مبتذل بود. دربارۀهویت های قومی، 
مداحان  داشتند.  پنداشتی  همچنان  بومی  و  منطقه یی 
ارزش های  می کنند؛  تقسیم بندی  همچنان  مدرنیته 
مدرنیته و ارزش های غیرمدرن. هرچه بیش از مدرنیته 
است، ناکارآمد است! درست نیست. تنها به چیزهای 
داریم  خوب  ارزش های  نمی گویند،  ارزش  خوب 
“ریچارد  خوش بختانه  داریم.  هم  بد  ارزش های  و 
هوگارد” و “ریموند ویلیامز” با تعریف و بسط مفهوم 
فرهنگ در سال ۱9۵0 به این یاوه سرایان،زیباشناسان و 
ناقدان انگلیسی پاسخ دادند، و تکلیف »ادبیات واال« و 
»ادبیات عامیانه« را روشن کردند. “کلودلیوی اشتروس” 
در بُعد مردم شناسایی کهباز تلقی اروپا محوری و شرقی 
محوری و جهان سوم محوری )مردم و تمدن فروتر و 
پست تر( گیچ کننده و متفرعن شده بود، منصفانه ترین 
بحث را مطرح کرد.او توضیح داد که حتا اقوامی که بر 
برج عاج نشینان فرهنگ اروپایی – غربی، آن ها توهین 
می کنند، به بهترین وجه مسألۀ خود مدیریت می کنند.
تمدن های  از  خویش کاری،  نگاه  و  انسانی  لحاظ  به 
مواردانسانی تر  برخی  در  و  ندارد  کم  چیزی  متفرعن 
استند. بخش  آدمکشی و ویرانگری  تمدن های  این  از 
جنایات  تقویم  و  تاریخ  غربی،  تمدن  تاریخ  از  عظیم 
و  زورگویی، جنگ افروزی  استعمارگری،  آدم کشی،  و 
قانون  »جفرسن«  وقتی  نبود  بی دلیل  است.  بی عدالتی 
اساسی امریکا را می نوشت، گفت، امریکا را با الگوی 
کوروش  بیانیۀ  نمی سازیم،  »گزنفون«  تامالت  و  اروپا 
درد  به  هم  ماکیاولی  شهریار  می کنیم،  مطالعه  را  کبیر 
ما نمی خورد. لوی اشتروس در این باره سخن  می گوید: 
هیچ تمدنی مارا غافل گیر نمی کند، نباید دست ها را به 

عالمت تسلیم بلند کنیم و ستایش نامه نوشت. 
آلتوسری   – ساختارگرایی  از  شکلی   ۱970 دهۀ  »در 
بیان  که  کردند  ظهور  الکانی  روان کاوی  همین طور  و 
با بی طرف نشان دادن خودش  نظام سلطه  می داشتند: 
از طریق ایدیولوژی، سوژه های خاِص خودش را تولید 
می کند. این شکل اندیشه همواره مفهومِ یک سوژه را 
چندمعنایی جلوه می دهد. یعنی یک دال خاص، همیشه 
بیش از یک معنی دارد. چرا که معانی تولیدی اند و نه 
ارجاعی. به بیان دیگر معنا نتیجۀ تفاوت یک نشانه از 
دیگری است و بیان می داشتند: کنش گران یا مخاطبان، 
زمینۀ  به  توجه  با  می توانند  آن ها  و  نیستند  منفعل 
از  متفاوت  قرائت های  فرهنگی خودشان،  اجتماعی و 

متن داشته باشند. 

هویِت 
قومی

و فرهنگی
 در 

کش وقوِس 
مدرنیته
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برای روشن تر شدن و متعیّن  شدِن قلمرو مباحث فقهی، 
– هرچند  با آن  داماِن فلسفۀ فقه زد و  به  باید دست 
است  دشوار  کلی  به طور  اسالمی  فقه  مرزهای  تعیین 
و نمی توان میان عقیده، اخالق و فقه در همۀ جوانب 
آن خط کشی کرد - مرزهای فقه اسالمی را مشخص 
نمود. پاسخ دادن به مسایلی همچون »موجه بودن و یا 
موجه نبودن شرح تاریخی احکام، تأثیر سوابق ذهنی یا 
همان مقبوالت فلسفی فقها بر فتوا، نسبت میان قرآن 
به مثابۀ کالم الهی با مظاهر طبیعی و سنت های رفتاری 
و اجتماعی به مثابۀ کتاب خلقت خداوند، نسبت میان 
پرسش های پدیدآمده و احکام صادرۀ فقهی، علت یابی 
اصول  قطعیت  عدم  یا  و  قطعیت  اجتهادها،  نایکسانی 
اجتهادی فقه، نسبیت و یا قطعیت احکام، تأسیسی بودن 
دو،  آن  میان  تفکیک  و  اسالم  احکام  تأییدی بودن  یا 
در  و  فقهی  احکام  بر  کل نگرانه  نگاهی  فرجام،  در  و 
گزاره های  و  اصول  رشد  محیطی  شرایط  نظرداشت 
فقهی »؛ از حوصله و صالحیِت علم فقه بیرون است و 

باید فلسفۀ فقه بدان پاسخ دهد.  
پاره یی  توضیح این که، فلسفه در 
از موارد به صورت مضاف )مسند( 
ترکیب هایی  و  می رود  به کار 
فلسفۀ  علم،  فلسفۀ  همچون 
غیره...،  و  تاریخ  فلسفۀ  اخالق، 
در  و  دارند  فراوانی  کاربردهای 
معنای  به  فلسفه  موارد،  این  تمام 
فلسفۀ  است.  رفته  به کار  شناخت 
علم،  شناسایی  معنای  به  علم 
شناسایی  معنای  به  تاریخ  فلسفۀ 

تاریخ و قس علی هذا....
بستر  در  علوم  این که،  تذکر  قابل 
زمان و زمین رشد می یابد و همگام 
با این دو عامل، چهره های جدید و 
گاه تابناک تری در هر عصر و زمان 
به خود می گیرد و در صورت های 
این  می گردد.  آشگار  گوناگونی 
رفته رفته  یافته گی  تکامل  و  رشد 
همان  درون  در  پرسش هایی  به 
به  دادن  پاسخ  که  می انجامد  علم 
آن  از حیطۀ صالحیت خودِ  آن ها 
علم  بایست  و  است،  بیرون  علم 
 - درجه دوم  علم  مثابۀ  به  دیگری 
را  طرح شده  پرسش های  نخست 
به   - کند  بررسی  و  ارزش سنجی 
پاسخ دهی آن بپردازد. برای توضیح 
بیشتر تفاوت میان علم درجه اول و 

درجه دوم را باید شکافت: 
عبارت  اول  درجه  شناخت های 
قواعد  و  احکام  که  علومی اند  از 
به جهان خارج می باشد،  ناظر  آن 
مانند »فیزیک« یک علم درجه اول 
می شود:  گفته  هنگامی که  است. 
منتشر  مستقیم  خط  به  »نور 
می شود« یا »سرعت نور مستقل از 
همۀ  و...،  است«  آن  منبع  سرعت 
این ها احکام و قواعدی اند که ناظر 
در  حوادث  وقوع  چه گونه گی  به 
تاریخ«  »علم  هستند.  خارج  عالم 
به  و  است  درجه اول  علم  یک 
در  که  می پردازد  حوادثی  بررسی 
عالم خارج واقع شده است؛ مانند 

افغانستان  در  ش  هـ   ۱3۵7 ثور   -7 »کودتای  این که 
توسط چه کسانی صورت گرفت؟ و عوامل کودتا چه 
بود؟ و این کودتا چه تبعاتی را به بار آورد؟ و... . ]...[

شناخت های درجه دوم عبارت از علومی اند که به علوم 
معرفت  آن که  از  بعد  مثاًل  می شوند؛  مربوط  درجه  اول 
درجه اول به وجود آمد و توسعه پیدا کرد، خود آن علم 
می تواند موضوع مطالعه و تحلیل قرار گیرد. مطالعه و 
بررسی این علم منجر به پیدایش علم دیگری می گردد 

که به آن، شناخت درجه دوم گفته می شود.
طوری  که گفته شد، »علم فیزیک« یک علم درجه اول 
است؛ اما مطالعۀ »علم فیزیک« به عنوان موضوع، علم 
انسان  آیا  که  سواالت  این  می باشد. جواب  درجه دوم 
یا خیر، دیدگاه  متکی است  به تجربه  فیزیک  در علم 
فلسفی فیزیک دان چه تأثیری بر علم فیزیک می گذارد 
یا  دارد  ارتباطی وجود  ریاضیات  و  فیزیک  بین  آیا  و 
خیر، به هیچ وجه مربوط به عالم خارج نمی شود، بلکه 
راجع می شود به علم فیزیک و روابط درونی احکام و 

قواعِد آن . 
حکیم پور، محمد، 1384 خورشیدی، حقوق زن در 
کشاکش سنت و تجدد،  ص34 و مابعد آن، چاپ 

دوم، )ایران- نشر نعمه نو اندیش(.
 محمد حسین گنجی: 1387 هـ ش، کلیات گنجی، 
ص13 و بعدی، چاپ چهارم )ایران: تهران- سمت(
فلسفه، ص41- مبادی  و  تاریخ  دادمحمد؛  نذیر،   
42، چاپ دوم )افغانستان:کابل- انتشارات رسالت

آن چه گفته آمدیم در مورد علوم اسالمی و از آن جمله 
فقه اسالمی نیز صادق است. فقه اسالمی علی االصول 
به  آن  قواعد  و  احکام  که  است  درجه اول  علم  یک 
و  افراد،  و  اشخاص  عینی  رفتارهای   - خارج  جهان 
اما پرسش هایی  ارتباط می گیرد.  بیرونی-  واقعیت  های 
خیر،  یا  دارند  عینی  وجود  فقهی  احکام  آیا  همچون 
بودن  حداقلی  یا  و  بودن  حداکثری  روی  می توان  آیا 
اگر  مطلق اند،  اسالمی  فقه  احکام  آیا  کرد،  مکث  فقه 
رشته  این   مطلقیِت  معیار  دارند  وجود  مطلقی  احکام 
و  اخالق  فقه،  میان  می توان  چه گونه  چیست،  احکام 
زمینۀ شکل گیری  و  زمان  و  کشید،  فاصل  مرز  عقیده 
که  دیگری  پرسِش  ده ها  و  این  چیست،  اسالم  فقه 

فقه  از حیطۀ  آن ها  به  پاسخ گویی  و  تحلیل  صالحیت 
اسالمی بیرون بوده و فلسفۀ فقه، به مثابۀ علم درجه دوم 

باید به آن ها پاسخ بدهد. 
بااهمیت  نگاه پسینی به تاریخ و وقایِع تاریخی بسیار 
است. حضرت علی کّرم اهلل وجهه اسپی را که در زمان 
و  می دهد  قرار  زکات  تابع  نبود،  زکات  تابع  پیامبر 
عدم  به  مجاعت،  زمان  در  رضی اهلل عنه  عمر  حضرِت 
قطع دسِت سارق فرمان می دهد؛ همچنان خلیفۀ دوم 
اسالم زمین های مصر و عراق را به صاحبان ِ - برخالِف 
قضیۀ خیبر در عصر پیامبر - آن ها وامی گذارد و تقسیم 
ادای  از  برداشِت متفاوت  نمی کند، و صحابۀ کرام دو 
نماز در بنی قریظه دارند. تحلیل مسایلی از این دست، 

جز با روِش استعالیی و فلسفۀ فقه ممکن نیست.  
فرو  جزییات  دروِن  در  ما  که  می شود  واقع  بسیار 
می رویم و فرصتی نمی یابیم تا نگاهی پسینی و بیرونی 
به این جزییات بیندازیم. فقداِن نگاه بیرونی به احکام و 
بی اعتنایی در برابِر قاعده مندی هایی که موجباِت تغییر 
احکام را فراهم آورده است، باعث می شود تا زمان و 
و  بماند  نادیده  اجتهادگران  نظریه های  و  فتواها  زمیِن 
ما به نظریه های ارایه شده، بی توجه به شرایِط زمانی و 
مکانی آن ها چشم بدوزیم. نهایِت یک چنین رویکردی 

سخت گیرانه  برخوردی  و  سخت جان  نگرِش  به  جز 
که  سنگینی  زنجیرهای  از  رهایی  برای  و  نمی انجامد 
است،  شده  کشیده  ما  دور  به  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه 
باید خودمان را از درگیری های ریز و کوچِک دین فرا 
بکشیم و از منظِر پرنده به مسایل و کلیِت مسأله نگاه 
کنیم. در آن صورت، ناهمواری ها کم رنگ تر و تفاوت ها 
پذیرفتنی تر خواهد شد و ما با میانه روِی بیشتری داوری 

خواهیم داشت. 
قرآن و زمینه های شکل گیری فرقه ها

می دهد  نشان  امروز  هرمنوتیِک  یا  و  تفسیر  نظریۀ 
 - سمبولیک  متون  به ویژه   – متون  از  بسیاری  که 
تفسیربردارند و حتا گاهی یک جملۀ ساده نیز تفسیرها 
تعددِ  دارد.  به همراه  با خود  را  تعبیرهای گوناگونی  و 
می رسد  نظر  به  طبیعی   امری  ناحیه،  این  از  قرائت ها 
و هیچ غرابتی هم ندارد. از طرفی  هم، نصوِص دینی 
همچون متنی در دستان دانشمنداِن اسالمی قرار گرفته 
به گوناگونی  با توجه  را  است که تفسیرهای مختلفی 
روش ها، زمان و زمینه های مختلِف فرهنگی، سیاسی، 

اقتصادی و ... برمی تابد. در یک دسته بندی کلی آیاِت 
به دو دستۀ  بر شهادِت خود قرآن -  بنا   – قرآن کریم 

محکمات و متشابهات تقسیم می شود.
الِْکتَاَب مِنُْه آیَاٌت مُّْحَکَماٌت ُهنَّ  الَِّذي أَنَزَل َعَلیَْک  ُهَو 
َزیٌْغ  ُقُلوبِهِْم  فِي  الَِّذیَن  ا  ُمتََشابَِهاتٌَفَأمَّ َوأَُخُر  الِْکتَاِب  أُمُّ 
َوَما  تَْأِویلِِه  َوابْتَِغاَء  الْفِتْنَِۀ  ابْتَِغاَء  مِنُْه  تََشابََه  َما  َفیَتَّبُِعوَن 
آَمنَّا  یَُقولُوَن  الْعِْلِم  فِي  اِسُخوَن  َوالرَّ  ُ اهللَّ إاِلَّ  تَْأِویَلُه  یَْعَلُم 
ُر إاِلَّ أُولُو اْلَلْبَاِب﴿٧﴾ ]آل  کَّ بِِه ُکلٌّ مِّْن ِعنِد َربِّنَا َوَما یَذَّ

عمران:7[ 
بر  را  )آسمانی(  کتاب  این  که  است  او کسی  ترجمه: 
 =[ »محکم«  آیات  آن،  از  قسمتی  که  کرد،  نازل  تو 
صریح و روشن [ است؛ که اساس این کتاب می باشد؛ و 
قسمتی از آن، »متشابه« است. اما آن ها که در قلوب شان 
فتنه انگیزی  تا  متشابهات اند،  دنبال  به  است،  انحراف 
)نادرستی(  تفسیر  و  سازند(؛  گمراه  را  مردم  )و  کنند 
برای آن می طلبند؛ در حالی که تفسیر آن ها را جز خدا 
و راسخان در علم، نمی دانند. )آن ها که به دنبال فهم و 
درِک اسرارِ همۀ آیات قرآن در پرتو علم و دانش الهی( 
می گویند: »ما به همۀ آن ایمان آوردیم؛ همه از طرف 

پروردگارِ ماست.« و جز صاحبان عقل، متذکر 

نمی شوند )و این حقیقت را درک نمی کنند(. 
از همین جاست که دو گروه اهل تأویل و اهل تفویض 
شکل می گیرند و اختالِف آنان در موردِ این که علمای 
راسخ در علم می توانند معنای متشابهات را بدانند یا نه؛ 
مبنای دسته بندی این دو گروه قرار می گیرد. تأویل گراها 
بر لفظ جالله اهلل وقف نمی کنند در حالی که اصحاِب 
معنایی  به لحاظ  را  آیه  باقی  و  می کنند  وقف  تفویض 
در  به دالیلی چند  تأویل  اصحاب  می پندارند.  مستقل 

این زمینه تکیه کرده اند. مال احمدیان آورده است:
اگر آیه کسانی را تحسین می کرد که از کارِ   .۱
تأویل دوری می ورزند، می بایستی از همۀ علمایی نام 
ببرد که از این عمل پرهیز می کنند، نه تنها از علمای 

راسخ در علم.
جز  که  باشند  آیه هایی  متشابه  آیه های  اگر   .۲
خدا کسی معنای آن ها را نمی داند، بنابراین تقسیم قرآن 
جامع  و  حاصر  محکم  آیه های  و  متشابه  آیه های  به 
و  »مجمل  بر  مشتمل  آیه های  قرآن  در  زیرا  نمی بود. 
مشترک« هستند که نه محکم و ظاهرالدالله هستند و نه 
متشابه هستند که جز خدا کسی معنای آن ها 

را نداند.
پیامبر  در حدیثی آمده است که   .3
کرده  دعا  عباس  بن  عبداهلل  مورد  در  اکرم 
التأویل  وعلمه  الدین  في  فّقهه  »اللهم  است 
»خدایا! او را در استنباط احکام دینی عمیق 
فرما و او را از تأویل آگاه گردان!. پس تأویل 
فکری  انحراف های  و  زیغ  اهل  ویژه گی  از 

نیست.
از ابن عباس رضی اهلل عنه روایت   .4

شده است که »من اهل تأویل هستم«.
را  علم  در  راسخان  خدا  این که   .۵
علم  مزایای  که  می رساند  می کند،  تحسین 
آن ها بیشتر است، درحالی که به سبب ثباِت 
علمی از هرگونه تزلزل و انحراف و تردید 

و وسوسه ها مصون می دارند . 
تفویض  مذهِب  طرفداران  میان،  این  در 
می دهد  نشان  که  می دارند  عرضه  دالیلی 
نمی داند.  خداوند  جز  را  متشابهات  تأویل 
آنان ظنی  بودِن تأویل و عدم حجیِّت آن در 
مورد ذات و صفات خدا، حدیث أم المومنین 
مجازاِت«  ابی مالک،  و  رضی اهلل عنها  عایشه 
ضبیع« توسط عمر رضی اهلل عنه که به تأویل 
آیات می پرداخت، پاسِخ امام مالک رحمه اهلل 
در مورد استواء بر عرش، قواعِد زبان  و ... 
را دلیلی بر نادرستی تأویل متشابهات و عدمِ 

وقوف راسخان در علم به آن می دانند. 

أبوحاتم أحمد بن حبان بن محمد
صحیح 1993م، 1414ه- التمیمی:
األرنؤوط، شعیب تحقیق: حبان، ابن
)لبنان: الثانیة الطبعة ج15،ص531،

بیروت-مؤسسةالرسالة(
ش، 1390هـ احمدیان: عبداهلل مال 
قرآنشناسی،257-258،چاپچهارم

)ایران:تهران-نشراحسان(
هماناثر،ص254-252

به  مسبوق  نیز  را  تفویض  حتا  تأویل گراها 
را  قرآن  از  برداشتی  چنین  و  دانسته  تأویل 
به معنای بی نیازی از تأویل نمی دانند. محمد 
مبادی  عنوان  تحِت  بحثی  در  حکیم پور 
هرمنوتیکی تأویل به نقل از ابوالفتوح رازی 

آورده است:
تقریبًا  و  آشکار  عربی  زباِن  به  قرآن  می گوید  رازی 
همه فهمی نازل شده و لذا دور است که همۀ انسان ها و 
حتا عالمان از آن و یا از متشابهاتش سر درنیاورند. نکتۀ 
دیگر این که بعید است که خداوند به پیامبر خطابی کند 
و او نیز مأمور ابالغ این خطاب به ما باشد، اما نه خودِ 
او مرادِ خدا را بفهمد و نه ما که مخاطِب او هستیم و 
حّد یوقف این است که پیامبر و علمای ربانی، عالم به 
معنای متشابهاِت قرآن باشند. مطلِب دیگر این است که 
اگر راسخان در علم در تأویل متشابهاِت قرآن بر اساس 
آیۀ هفتم سوره آل عمران بر واژۀ »اهلل« عطف ندارند، 
یعنی راسخان در علم نیز همچون ناراسخان، هیچ گونه 
از معنای متشابهات باخبر نیستند. پس در این صورت، 
چه فرقی میان »راسخ در علم« با ناراسخ در آن متصّور 
بسیاری  مفّسراِن  ما  زماِن  تا  پیامبر  زمان  از   ]...[ است 
از عامه و خاصه در تفسیر قرآن  - چه محکمات و 
ظریف  بحث های  حتا  و  کوشیده اند   - متشابهات  چه 
عمل  به  سور(  )فواتح  مقّطعه  سر حروف  بر  بسیاری 
مفسرین  که  است  این  نشانگر  امر  این  که  آورده اند 
مسلمان همواره معتقد بوده اند که راهی برای شناخِت 

»متشابه« وجود دارد . 
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از  مجموعه ای  اتخاذ  با  جهان  کشورهای  سران 
اهداف و اختصاص تریلیون ها دالر به هزینه های 
توسعه متعهد شدند تا طی ۱۵ سال آتی به فقر 

گسترده در جهان پایان دهند.
فرانسیس،  پاپ  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
سخنرانی  طی  نیز  جهان  کاتولیک های  رهبر 
این  از  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  در  خود 
»نشانه  را  آن  کرد،  استقبال  جدید  دستورالعمل  
مهمی از امید« خواند و از رهبران جهان خواست 
به تعهدات شان برای تغییر جهان تا سال ۲030 

عمل کنند.

در  خود  سخنرانی  اولین  در  حال  این  با  پاپ 
تعهدات  حال  این  با  کرد:  تاکید  ملل  سازمان 
تعهدات  این  که  نیستند هرچند  کافی  تنهایی  به 

گام های الزم برای رسیدن به راه حل است.
وی در ادامه از سران کشورهای جهان خواست 
تا گام های ملموس تر و اقدامات فوری تری برای 

حفاظت از محیط زیست انجام دهند.
جامع ترین  عنوان  به  فقر  با  مبارزه  اخیر  برنامه 
توسعه  هدف   ۱7 تاکنون  فقر  با  مبارزه  برنامه 
این  می شود.  شامل  را  مقصد   ۱69 و  پایدار 
خواهند  هزاره  توسعه  اهداف  جایگزین  اهداف 

شد که امسال منتفی می شوند و در هر دو سری 
کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به کار 

گرفته خواهد شد.
دارد  قصد  ملل  سازمان  دستورالعمل جدید  این 
کند،  تضمین  را  بهداشت  دهد،  پایان  فقر  به  تا 
سطح آموزش را گسترش دهد و با تغییرات آب 
و هوایی مبارزه کند. این برنامه تا سال ۲030 به 
صورت ساالنه بین ۵/ 3 تا ۵ تریلیون دالر هزینه 

در بر خواهد داشت.
»مالله  و  ملل  سازمان  دبیرکل  مون«  کی  »بان 
نوبل  صلح  جایزه  برنده  نوجوان  زی«،  یوسف 
برنامه  این  از  استقبال  ضمن  اظهاراتی  طی  نیز 
زمینه  این  در  وعینی  ملموس  اقداماتی  خواهان 

شدند.
در این میان آنگال مرکل صدراعظم آلمان، صلح 
مطرح  جهان  در  توسعه  نیاز  پیش  عنوان  به  را 
میلیون ها آواره و مهاجر در حال  و عنوان کرد: 
خشونت  و  وحشت  از  گریز  حال  در  حاضر 

هستند.
سران کشورهای جهان بالفاصله پس از نشست 
محوریت جنگ  با  را  بحث های خود  روزه  سه 
سوریه و بحران مهاجرت اروپا در مجمع عمومی 

سازمان ملل آغاز می کنند.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1624   یک       شنبه               5  میزا  ن     /   مهر       y   1394    13  ذو الحجة الحرام  y 1436   27 سپتمبر         62015

نیروهای امنیتی افغانستان... 
می تواند تا سال بعد ادامه داشته باشد.

امنیتی  انتقال  فرماندهی  به  نامه  این  در  سوپکو 
افغانستان  در  امریکا  رهبری  به  ترکیبی  نیروهای 
که مسوولیت آموزش نیروهای افغانی را بر عهده 
جوالی  ماه  پایان  تا  که  است  کرده  اعالم  دارد، 
دستور ارسال 7۵ هزار پالتو برای نیروهای پئلیس 

داده شده اما هنوز این پالتوها ارسال نشده است.

تاثیر  می تواند  لباس گرم  نبود  نامه،  این  نوشته  به 
کلی بر عملکرد ارتش ملی افغانستان و پولیس ملی 
این کشور بگذارد و توانایی عملیاتی آنها را کاهش 

دهد.
نزدیک به ۱۲ هزار سرباز ناتو در افغانستان برای 
آموزش و کمک به نیروهای افغانی باقی مانده اند.

به  ترکیبی  نیروهای  امنیتی  انتقال  فرماندهی  هنوز 
نامه  این  به  پاسخی  افغانستان  در  امریکا  رهبری 

نداده است.

سازمان ملل در گزارشی اعالم کرد، گروه تروریستی 
داعش در افغانستان در حال انجام حمالتی است و 
تعداد زیادی طرفدار و حامی را در ۲۵ والیت از 34 

والیت در این کشور به دست آورده است.
کنترل  که  داعش  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
بخش هایی از سوریه و عراق را به دست گرفته، در 
تصرف  را  افغانستان  از  بخش هایی  تا  است  تالش 

کرده و طالبان را به چالش بکشد.
 ۱0 کرده اند: حدود  اعالم  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

درصد از  طالبان به داعش پیوسته اند.
افرادی  این گزارش آمده است: تعداد گروه ها و  در 
که حمایت خود را از داعش اعالم کردند در تعدادی 
منابع  است.  افزایش  به  رو  افغانستان  والیت های  از 
دولتی افغانستان نیز اعالم کردند گروه هایی که خود 

این  در ۲۵ والیت  کردند  اعالم  داعش  به  وفادار  را 
کشور مشاهده شده اند.

نیروهای  با  عمدتًا  داعش  حمایت  تحت  گروه های 
دیگر  با  مبارزه  اما  می جنگند  افغانستان  نظامی 
دیده  ندرت  به  کشور  این  در  شبه نظامی  گروه های 
می شود بجز در والیت ننگرهار که گروه های تحت 
تا  هستند  طالبان  با  مبارزه  حال  در  داعش  حمایت 

کنترل تجارت مواد مخدر را به دست آورند.
به  داعش  برجسته  عوام  میان  از  گزارش  این  در 
سابق  رهبر  مالعمر  سابق  مشاور  خادم،  عبدالرئوف 
طالبان اشاره شده که در اکتبر سال ۲0۱4 میالدی به 
عراق سفر کرده و از آن زمان به بعد گروه خودش را 

در والیت های هلمند و فراه تشکیل داده است.
ادعا شده عبدالرئوف خادم توانسته با پرداخت مبلغ 

زیادی پول طرفداران زیادی را برای داعش به خدمت 
گیرد.

از  ازبکستان پس  و  پاکستان  از  شبه نظامیان خارجی 
فرار از کشورهایشان به داعش پیوسته اند.

براساس گزارش سازمان ملل 70 شبه نظامی داعش از 
عراق و سوریه آمده اند و در حال حاضر هسته شاخه 

این گروه تروریستی را در افغانستان بنا کردند.
امنیتی  مقامات  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
افغانستان حضور داعش را به عنوان یک تهدید فوری 
جدید  تهدید  یک  عنوان  به  را  شرایط  اما  نمی دانند 

بالقوه تحت نظر دارند.
برای  داعش  کرد:  اعالم  ملل  سازمان  نظارت  تیم 
را  انگلیسی  زبان  به  خود  تبلیغات  طالبان  با  رقابت 

افزایش داده است.

www.mandegardaily.com

 
افشای نقش استخبارات...

نقش  طالبان  گروه  انسجام  حفظ  در  )آی اس آی(  پاکستان 
مهمی بر عهده داشته است.

چندی پیش یکی از فرماندهان طالبان اعالم کرد که تعیین 
از  گروهی،  زیرا  روبروست  مشکل  با  مالعمر  جانشین 
فرزندان او حمایت می کنند و گروه دیگری از مال منصور.

هفته گذشته در ویدیویی که افراطی ها در اختیار رسانه های 
منصور  مال  با  مالعمر  خانواده  اعضای  گذاشتند،  پاکستان 

بیعت کردند و رهبری او بر طالبان را پذیرفتند.
نایب  که  منصور  مالعمر،  مرگ  اعالم رسمی خبر  از  پس 
رییس طالبان بود خود را رهبر جدید این گروه و »خلیفه 

مسلمانان« خواند.
از  بسیاری  و  بود  درگذشته  پیش  سال  دو  ظاهراً  مالعمر 
خبر  این  منصور  که  این  علت  به  طالبان  ارشد  فرماندهان 
را مخفی نگه داشته بود و از جانب او فرماندهی می کرد با 

جانشینی اش مخالفت می کردند.
در پی این اختالف ها، »شورای طالبان«، به عنوان باالترین 
یک  برگزاری  درخواست  شبه نظامیان،  مشورتی  مرجع 
نشست عمومی برای تعیین فرمانده نظامی طالبان را مطرح 

کرد.
به نوشتۀ اشپیگل آنالین ظاهراً اعضای شبکه حقانی، که از 
سوی دستگاه امنیتی پاکستان حمایت می شوند برای برطرف 
کردن اختالف ها بر سر جانشینی مال عمر پادرمیانی کرده اند.
وزیرستان  کوهستانی  مناطق  در  حقانی  شبکه  شبه نظامیان 
خونین ترین  مسوولیت  و  هستند  مستقر  پاکستان  شمالی 

عملیات انتحاری در افغانستان را بر عهده دارند.
سراج حقانی، پسر فرمانده این شبکه تروریستی به تازه گی 
به عنوان قائم مقام رهبر افراط گرایان طالبان افغانستان معرفی 

شده است.
»دارالعلوم  مدرسه  پرنفوذ  اعضای  گذشته  هفته های  در 
حقانیه« در والیت خیبر پختونخواه، فشار زیادی بر مخالفان 
مال منصور وارد کردند. این مدرسه از مهم ترین پایگاه های 

طالبان در پاکستان محسوب می شود.
طالب مدرسه حقانیه در بسیاری از عملیات تروریستی از 
جمله قتل بی نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان دست 

داشته اند و شماری از آنها دادگاهی شده اند.
»آی اس آی«  سازمان  با  نیز  حقانیه  مدرسه  گرداننده گان 
تروریست های  همچون  و  دارند  نزدیک  ارتباطی  پاکستان 
شبکه حقانی در جهت سرنگونی دولت افغانستان که مورد 

حمایت کشورهای غربی است، فعالیت می کنند.
با  همکاری  ادعای  رسمی  طور  به  پاکستان  دولت  گرچه 
دولت افغانستان را دارد و پشتیبانی از تروریست های طالبان 
را تکذیب می کند، با وجود این مال منصور و سراج حقانی، 
دو فرد مورد نظر »آی اس آی« در رهبری شبه نظامیان طالبان 

قرار گرفته اند.
برخی تحلیل گران استراتژی مخفیانه پاکستان در افغانستان 
به نگرانی های این کشور از جانب هند مرتبط می دانند که تا 

کنون سه بار با هم وارد جنگ شده اند.
بر اساس یک راهکار نظامی غیررسمی، اسالم آباد ترجیح 
می دهد در کابل یک دولت دوست پاکستان و دشمن هند 
درگیری  یک  زمان  در  تا  باشد  داشته  دست  در  را  قدرت 
احتمالی بین دو قدرت اتمی خیالش از جانب همسایه غربی 

خود راحت باشد.
مرگ  خبر  اعالم  از  پس  هفته  یک  حدود  پیش،  چندی 
گذار،  و  »گشت  از  نیز  »طلوع نیوز«  خبری  سایت  مالعمر 
فعالیت و دید و بازدید رهبران کلیدی طالبان در پاکستان« 

خبر داده بود.
ایالت  »در  افغانستان  طالبان  ارشد  مقام های  از  نفر  ده ها 
خیبرپختونخواه برای کنار گذاشتن اختالف هایشان با موالنا 

سمیع الحق دیدار کردند«.
پدر  و  است  حقانیه  مدرسه  سرپرست  الحق  سمیع  موالنا 
معنوی افراط گرایان طالبان محسوب می شود. این مدرسه 
حتی در سازماندهی آموزش نظامی شبه نظامیان طالبان نقش 

ویژه یی بر عهده دارد.

از هند دارو می...
بودن،  ارزان  دلیل  به  که  می کند  وارد  پاکستان  از 

فروش خوبی دارد.
که  است  گفته  همچنین  افغانستان  جمهوری  رییس 
مشکل بنیادی در زمینه پزشکی در افغانستان وجود 
مدیریت  بی کیفیت،  داروهای  از  خبیثه یی  »حلقه 
نادرست شفاخانه ها، مهندسی نادرست ساختمان های 
از  نظارت  عدم  پرستارها،  کمبود  شفاخانه ها، 
یک  نبودن  و  رایگان  خدمات  عرضه  شفاخانه ها، 

هیات ناظر بهداشتی« است.
ارزیابی  و  نظارت  مستقل  کمیته  گذشته  سال  خزان 
اعالم کرد  در گزارشی  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه 
که صدها شرکت پاکستانی داروهای بی کیفیت را به 
افغانستان  بازار  در  عرضه  برای  اختصاصی  صورت 

تولید می کنند.
در این گزارش آمده بود که این شرکت ها در حالی 
پاکستان  بازار  در  را  تولیدات خود  ندارند  اجازه  که 

عرضه کنند، آن را به افغانستان صادر می کنند.

خطوط قرمز قابل...
 بدون شک بر ما آسان نیست.

از  پس  که  معتقدند  مردم  از  بسیاری  که  گفت  وی 
طالبان  گروه  افغانستان،  از  نیروهای خارجی  خروج 
نادرست  چیزی  چنین  اما  یافته اند  بیشتری  قدرت 
متوقف  گروه  این  جدی  بسیار  حمالت  زیرا  است 
شده و توانایی الزم برای انجام اقدامات قابل توجه از 

آن ها سلب شده است.
با این حال قربانیان بسیار نظامی و غیرنظامی واقعیت 

زنده گی در افغانستان است.
عبداهلل ادامه داد: به عهده گرفتن مسوولیت های امنیتی 
برای  خارجی  نظامی  هزار   ۱40 جای  به  افغانستان 
در  وجود  بااین  اما  نیست  ساده یی  کار  کابل  دولت 
سال گذشته گام های مهمی در راستای رهبری دولت، 

رویکرد سیاسی و مبارزه با فساد برداشته شده است.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اعتراف کرد که 
مردم افغانستان راضی و خوشبحت نیستند و دولت 

کابل نیز به تمرکز قوی در این راستا نیاز دارد.
گفت وگو  این  از  دیگری  بخش  در  دولتی  مقام  این 
در مورد پناهنده گان افغانی نیز اظهارداشت: متاسفانه 
کشور  این  جوانان،  خصوص  به  زیادی  افغان های 
بهترشدن  برای  که  بگویم  باید  اما  می کنند  ترک  را 

کشورمان و شرایط زنده گی مردم تالش می کنیم.
با  افغانستان دوران بسیار دشواری را گذرانده است 
این حال در ۱4 سال گذشته شرایط بهتر شده، شاید 

نه آنقدر که بسیاری انتظار داشتند.
فرار جوانان کشورش گفت:  عبداهلل در مورد دالیل 
بدون شک شرایط امنیتی یک عامل بسیار مهم است 
در عین حال باید با اتحاد به جای از بین بردن امیدها، 

مناسبات و شرایط کنونی را تغییر دهیم.
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی همچنین درباره 
طالبان  تاکید کرد که  کابل  با مخالفان دولت  مذاکره 
باید مبارزه را کنار گذاشته و به میز مذاکره برگردد. 
این گروه پس از سال های متمادی مبارزه کرده  است 

اما دستیابی به پیروزی نظامی امکان پذیر نیست.
وی درباره احتمال حضور طالبان در دولت افغانستان 
زیرا  است  زود  باره  این  در  صحبت  که  گفت  نیز 
حقوق  بشر،  حقوق  مانند  کابل  دولت  قرمز  خطوط 
شهروندان، نوع رژیم سیاسی در افغانستان مشخص 

است و این ها مسائل قابل مذاکره نیستند.
با گروه های  ارتباط  و  زمانی که سالح ها  تا  بنابراین 
صلح  نشود،  گذاشته  کنار  افغانستان  در  تروریستی 

امکانپذیر نیست.

تعهد سران کشورهای جهان برای پایان دادن

 به فقر طی 15 سال آتی

سازمان ملل:

 فرماندهان داعش از عراق و سوریه برای تقویت 
این گروه به افغانستان آمده اند
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ورزش
سپ بالتر بازجویی شد

کرد  تاکید  و  پرداخت  لیونل مسی  از  به ستایش  منچسترسیتی  آرژانتینی  ستاره 
اینکه آگرو حتی  نکته جالب  فوتبال جهان است.  تاریخ  بازیکن  بهترین  او  که 

کریستیانو رونالدو و رونالدینیو را هم به دیگو مارادونا ترجیح می دهد.
به گزارش سایت یوفا، سرخیو آگرو در مورد اینکه کدام بازیکن در تاریخ فوتبال 
بهترین است اظهار کرد: بر این باورم بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان، لیونل 
مسی است. او یک فوق ستاره است و با عملکرد درخشان خود، هر کسی را 
به  بهترین است. عالقه زیادی  از مسی، رونالدو برزیلی  بعد  به وجد می آورد. 
بازی های رونالدو داشتم و از او تاثیر زیادی گرفتم. رونالدینیو بعد از مسی و 

رونالدو بهترین است و بعد از اینها هم مارادونا قرار دارد.
این سخنان آگرو بدون شک به مذاق مردم آرژانتین خوش نخواهد آمد زیرا آنها 

مارادونا را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان می دانند. البته عجیب نیست که 
آگرو، مارادونا را بهترین نداند چرا که این دو االن رابطه خوبی باهم ندارند و 
مارادونا هم بعد از جدایی آگرو از دخترش، چند بار به انتقاد از او پرداخته است.
آگرو درباره قوی ترین مدافعی که برابر او بازی کرده است نیز گفت: بدون شک 

سرخیو راموس، کاپیتان رئال مادرید. او واقعا مدافعی بزرگی است.
ستاره آرژانتینی منچسترسیتی در پایان سخنان خود به ستایش از خاویر ماسکرانو، 
ستاره آرژانتینی بارسلونا پرداخت و گفت: ماسکرانو بازیکن بسیار باهوشی است 
و توان بازی در چند پست را دارد. پست اصلی ماسکرانو ، هافبک دفاعی است 
و او در این پست، از بهترین ها است. ماسکرانو از نظر من بهترین هافبکی است 

که تا االن برابر او بازی کردم.

ستاره آلمانی آرسنال بر این باور است که هیچ بازیکنی در دنیا ۵0 میلیون یورو ارزش 
ندارد. او معتقد است بایرن مونیخ شانس نخست قهرمانی در فصل جاری لیگ قهرمانان 

اروپا است.
به گزارش اکسپرس، مسوت اوزیل تابستان ۲0۱3 از رئال مادرید جدا شد و با رقم ۵0 
تاریخ  بازیکن  انتقال به عنوان گرانترین  این  از  او بعد  میلیون یورو راهی آرسنال شد. 

فوتبال آلمان انتخاب شد.
اوزیل در این زمینه گفت: باید به صراحت بگویم هیچ بازیکنی در جهان نیست که ۵0 
میلیون یورو ارزش داشته باشد. باید مواظب باشیم تا فوتبال، صداقت و واقعیت خود 
را از دست ندهد. االن رقم بازیکنان بسیار باال رفته است و این مساله، فوتبال را دور از 

واقعیت می کند.
اوزیل زمانی که در رئال مادرید بازی می کرد، یکی از بهترین هافبک های فوتبال جهان 
بود و بازی های بسیار خوبی را برای تیم ژوزه مورینیو به نمایش گذاشت. کارلو آنچلوتی 
هم به اوزیل عالقمند بود و دوست داشت این بازیکن حفظ شود اما فلورنتینو پرس، 
رییس باشگاه موافق ماندن اوزیل نبود و به همین خاطر هم با جدایی او موافقت کرد تا 
این بازیکن پیراهن آرسنال را بر تن کند. اوزیل در آن زمان به عنوان گران ترین خرید 
تاریخ لیگ جزیره انتخاب شود. او با وجود رقم باالیی که آرسنال پرداخت کرد، نتوانست 
عملکرد خوبی در این تیم انگلیسی داشته باشد و زمینه را برای قهرمانی این تیم در لیگ 

جزیره مهیا کند.
اوزیل در پایان سخنانش درباره این سوال که چه تیمی بیشترین شانس را برای قهرمانی 
در فصل جاری لیگ قهرمانان اروپا دارد هم گفت: از نظر من، بایرن مونیخ شانس نخست 
کسب عنوان قهرمانی است. این تیم با هدایت پپ گواردیوال یکی از آماده ترین تیم های 
کنونی فوتبال جهان است و شانس نخست قهرمانی است. رئال مادرید هم تیم خوبی 

است و یکی از شانس های اصلی قهرمانی در فصل جاری است.

مهاجم پرتغالی رئال مادرید تأکید کرد شاید روزی مجدداً با بهترین گلزن تاریخ 
تیم ملی فوتبال انگلیس همبازی شود.

کریستیانو رونالدو که در سال ۲009 از منچستریونایتد به رئال مادرید پیوست و 
در دو سال اخیر عنوان بهترین بازیکن جهان را به خود اختصاص داده است، از 

عالقه اش برای بازی دوباره در کنار کاپیتان کنونی شیاطین سرخ  گفت.
او  از  »بی بی سی«  تلویزیونی  شبکه  که  جدیدی  مستند  در  رونالدو  کریستیانو 
ساخته است، گفت: دلم برای بازی در کنار رونی تنگ شده است. شاید یک روز 
انگلیس است و همه دوستش  بار دیگر در کنار هم بازی کردیم. وین بچه  ما 
دارند. او مهاجم قدرتمندی است و من در آن زمان که در منچستر بودم به او 
لقب »پیت بول« دادم. ویژگی رونی، روحیه و قدرت اوست و اینکه هیچ وقت 
دست از تالش نمی کشد. او بازیکن شگفت انگیزی است که در خدمت تیم است 
و گلزنی هم می کند. وین پسر فوق العاده ای است و وقتی به منچستریونایتد ملحق 

شدم، خیلی به من کمک کرد.
وی همچنین در خصوص تحریک داور به اخراج وین رونی در دیدار تیم های 
پرتغال و انگلیس در جام جهانی ۲006 اظهار داشت: از کاری که کردم پیشمان 
نیستم، چون وقتی برای تیم ملی کشورم بازی می کنم، باید از پرچم کشورم دفاع 

کنم. بنابراین فکر نمی کنم کار بدی کرده باشم.
این خصوص  در  را  من  دیدگاه  رونی  کرد:  تأکید  مادریدی  سفیدپوشان  ستاره 
درک می کند، بیا در مورد حال صحبت کنیم، بیا در مورد عناوین قهرمانی صحبت 
کنیم، بیا همانند گذشته در کنار هم بازی کنیم. ما هنوز هم دوستان خوبی هستیم، 

اما برخی داستان هایی سر هم می کنند که هرگز وجود نداشته است.

نمایندگان دادستانی سوئیس سپ بالتر، رییس فیفا را بازجویی 
کرده اند و تحقیقات کیفری را درباره او شروع کرده اند.

دفتر نمایندگی دادستانی سوئیس اعالم کرده که آقای بالتر به 
ظن سوءمدیریت و سوءاستفاده مالی تحت تعقیب قرار گرفته 

است.
فیفا در سال  رییس  که  است  آمده  دادستانی سویس  بیانیه  در 
منطقه  فوتبال  فدراسیون  سابق  رییس  وارنر  جک  با   ۲00۵
کارائیب قراردادی در زمینه حق پخش تلویزیونی امضا کرده، 
که به گفته دادستانی، برای فیفا نامطلوب بوده است. همچنین 
این ظن وجود دارد که آقای بالتر در مقام اجرای این قرارداد 

اصل امانت داری را زیر پا گذاشته باشد.
عالوه بر اینها سپ بالتر متهم شده که در سال ۲0۱۱، از محل 
منابع فیفا مبلغ دو میلیون دالر ناموجه به میشل پالتینی، رییس 

یوفا، پرداخته است.
میشل  از  و  بازجویی شده  سپتمبر   ۲۵ روز جمعه  بالتر  آقای 
پالتینی هم خواسته شده است که اطالعاتی در این زمینه ارائه 
دهد. در عین حال مقر فیفا هم مورد بازرسی قرار گرفته است. 
دفتر سپ بالتر هم بازرسی و اطالعاتی جمع آوری شده است.

متهم دیگری، اصل  مثل هر  تاکید کرده که  دادستانی سوئیس 
برائت درباره سپ بالتر نیز صادق است.

در حالیکه آقای بالتر در پایان دو روز نشست کمیته اجرایی 
فیفا قرار بود امروز در یک کنفرانس خبری شرکت کند، فیفا در 

آخرین لحظه این کنفرانس را لغو کرد.
کمیته  بعدی  نشست  محل  که  کرد  اعالم  فیفا  این  بر  عالوه 

اجرایی خود را از توکیو به زوریخ تغییر داده  است.
مرحله  در  هنوز  بالتر  آقای  پرونده  اینکه  با  می شود  گفته 
تحقیقات است و کیفرخواستی برای او صادر نشده است، اما 
استرداد  بیشتر در معرض  از سوییس سفر کند،  به خارج  اگر 

قضایی خواهد بود.
بحران رسوایی فساد مالی در فیفا اوایل خرداد ماه وارد مرحله 
تازه ای شد، زمانی که پلیس سوییس هفت نفر از اعضای ارشد 

فیفا را در هتلی در زوریخ همزمان بازداشت کرد.
این هفت نفر برای شرکت در کنگره فیفا و انتخابات ریاست 

فیفا در این هتل اقامت کرده بودند.
این بازداشت در پی کیفرخواست پلیس فدرال آمریکا انجام شد 
که ۱4 تن از مقام های فیفا را به اخاذی، تقلب در انتقال پول و 

پولشویی در دوره ای ۲4 ساله متهم کرده بود.
انتقال بیش از  بازرسان پلیس فدرال آمریکا گفته بودند که از 

۱۵0 میلیون دالر رشوه در فیفا مطلع شده  اند.
پس از آن سپ بالتر که برای پنجمین بار به ریاست فدراسیون 
از سمت خود  اعالم کرد که  بود  انتخاب شده  فوتبال  جهانی 

کناره گیری می کند.
پیدا کرد و ژروم  بیشتری  باز هم عمق  فیفا  هفته پیش بحران 
در  مالی  تخلف  به ظن  فیفا  دو  نفر شماره  و  دبیر کل  والک، 
ثانوی  اطالع  تا  سیاه  بازار  در  جهانی  جام  بلیت های  فروش 

تعلیق شد.
او همچنین در مظان این اتهام قرار دارد که ۱0 میلیون دالری 
میزبانی  کسب  برای  جنوبی  آفریقای  فوتبال  فدراسیون  رشوه 
از  آقای والک و  با امضای  جام جهانی ۲0۱0 به جک وارنر، 

طریق حساب های بانکی فیفا بوده است.
آقای بالتر که 79 سال دارد و ۱7 سال ریاست فدراسیون بین 
فساد  اتهام  گونه  هر  همواره  داشته  عهده  بر  را  فوتبال  المللی 

مالی به خود را تکذیب کرده است.
در  تحقیقات  که  است  مدتی  آمریکا  بر  نیز عالوه  در سویس 
مورد انتخاب میزبانان جام های جهانی ۲0۱8 روسیه و ۲0۲۲ 
قطر شروع و تاکنون به توقیف چندین ملک در کوه های آلپ 

منجر شده است.

بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان از نگاه آگرو

اوزیل:

هیچ بازیکنی 50 میلیون 
نمـی ارزد

رونالدو: 

شـاید دوباره بـا رونـی 
همبازی شدم
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نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شماره گان: 5000

شیخ عبدالعزیز بن عبداهلل آل الشیخ، مفتی اعظم عربستان سعودی، حادثه مرگبار 
حج را خارج از کنترل انسان ها دانسته و گفته است: »قضا و قدر اجتناب ناپذیر 

است«.
مفتی سعودی در دیدار با محمد بن نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد و وزیر داخله 
عربستان گفت که او مسئول آنچه رخ داده نیست چون هر چه در توان داشته 

انجام داده است.
روز پنج شنبه ۲4 سپتامبر در جریان بخشی از مراسم حج در صحرای منا، بیش 
از 700 نفر در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. صدها نفر هم در این حادثه 

زخمی یا مفقود شده اند.
سعودی  دولت  که  گفت  کشور  این  مفتی  با  دیدار  این  در  عربستان  ولیعهد 
»خدمت به زائران و بازدیدکنندگان را ادامه خواهد داد و با هر کس که برای 
به خطر انداختن امنیت و ایمنی حج و حجاج تالش کند، مقابله خواهد کرد«.

ایران  به ویژه  از سوی برخی کشورهای شرکت کننده در حج -  عربستان که 
- مورد انتقاد قرار گرفته، دستور تحقیق درباره این واقعه را صادر کرده است.

مسئولیت پذیری  »عدم  ایران  خارجه  امور  وزیر  معاون  امیرعبداللهیان،  حسین 
»مقامات  است:  گفته  و  خوانده  قبول  قابل  غیر  را  اخیر  حادثه  در  سعودی« 
سعودی نباید سوء مدیریت کارگزاران مرتبط با اداره مناسک حج را به قضا و 

قدر ربط دهند«.
جنایت یا حسادت؟

هنوز رسما دلیلی برای وقوع این حادثه مرگبار اعالم نشده، اما رعایت نکردن 
از جمله  بی نظمی در حرکت  منا و همین طور  زمان بندی حرکت حجاج در 

دالیلی است که از سوی بعضی منابع سعودی ذکر شده است.
ایران که بیش از ۱30 کشته، صد مجروح و بیش از 340 مفقود در این حادثه 
داشته به شدت از مدیریت برگزاری حج و »بی کفایتی« سعودی ها در این حادثه 

انتقاد کرده و خواهان مسوولیت پذیری و توضیح رسمی شده است.
کرده  توصیف  جنایت«  »یک  را  منا  حادثه  ایران  کل  دادستان  رییسی،  ابراهیم 
و گفته است که ایران به همین دلیل خواهان محاکمه آل سعود در مجامع و 

دادگاه های بین المللی خواهد شد.
در دو روز گذشته دیگر مقام های ایران هم با تعابیر مختلف از عربستان انتقاد 

کرده اند و بسیاری خواهان گرفتن مدیریت حج از دولت عربستان شده اند.
مفتی اعظم سعودی در دیدار دیروز خود با ولیعهد عربستان با تمجید از خاندان 
سلطنتی و اداره »حرمین شریفین« گفت که بسیاری از کشورها به خاطر »دین و 

حکومت و اقتصاد عربستان به پادشاهی این کشور حسادت می کنند.«

مقامات پاکستانی اعالم کردند که دهلی نو قصد دارد در 
مرز جامو و کشمیر با پاکستان دیوار احداث کند و به 
همین دلیل آن ها شکایتی را علیه هند به شورای امنیت 

ملل متحد ارائه کرده اند.
پاکستان شکایتی را در شورای امنیت سازمان ملل متحد 
)UNSC( در مورد برنامه های هند برای ساخت دیوار 

در امتداد منطقه مرزی با پاکستان ثبت کرده است.
دهلی نو مدعی است که دیواری را در منطقه »جامو و 
کشمیر« با پاکستان خواهد ساخت تا مرز این کشور با 
هند در مناطق مرزی بویژه در جامو و کشمیر مشخص 

شود.
بخشی از کشمیر با عنوان جامو و کشمیر تحت نظارت 
اداره  پاکستان  نیز  آزاد« را  هند است و منطقه »کشمیر 

می کند.
ملیحه لودهی نماینده پاکستان در سازمان ملل دو نامه 
در 4 و 9 سپتامبر سال جاری به شورای امنیت سازمان 

ملل ارسال کرده است.
به  نامه 9 سپتامبر  پاکستان در سازمان ملل در  نماینده 
»ویتالی چورکین« رئیس شورای امنیت سازمان ملل، با 
ابراز نگرانی در مورد ساخت دیواری در مناطق مرزی 
این کشور از سوی دولت هند شکایت ثبت کرده است.
دولت هند قرار است دیواری به بلندی ۱0 متر و عرض 
۱3۵ فوت در طول مرز ۱97 کیلومتری »جامو و کشمیر« 

با پاکستان بسازد.
یک  دائمی  ساخت  است  معتقد  پاکستان  گفت:  وی 
دیوار در مرز پاکستان با جامو و کشمیر قطعنامه شورای 

امنیت در سال ۱948 را نقض می کند.
منطقه  داشت:  اظهار  ملل  سازمان  در  پاکستان  نماینده 
جامو و کشمیر در سطح بین المللی بعنوان یک سرزمین 
امنیت  از قطعنامه های شورای  تعدادی  با  مناقشه  مورد 

سازمان ملل متحد در مورد وضعیت رسمی این منطقه 
به رسمیت شناخته شده است.

وکاس سوارپ سخنگوی وزارت امور خارجه هند نیز 
در این خصوص گفت: دهلی نو آگاه است که پاکستان 
دو نامه در مورد مسایل این کشور با هند را به شورای 

امنیت ارسال کرده است.
وی گفت: مقامات اسالم آباد در نخستین نامه به شورای 

امنیت گفته اند که هیچ مذاکره ای در مورد روابط هند 
و پاکستان صورت نگرفته است در حالی که مذاکرات 
مقام های نظامی این دو کشور هفته گذشته در دهلی نو 

برگزار شده است.
سخنگوی  اهلل  خلیل  قاضی  که  است  حالی  در  این 
کرده  اعالم  این  از  پیش  پاکستان  امور خارجه  وزارت 
که هند و پاکستان که رقبای هسته ای در منطقه هستند، 
کشور  دو  نخست وزیران  دیدار  برای  برنامه ای  هیچ 
در  ملل  سازمان  ساالنه  نشست  هفتادمین  حاشیه  در 

نیویورک ندارند.
مودی  نارندرا  بودند  معتقد  کارشناسان  از  برخی 
پاکستانی  همتای  شریف«  »نواز  و  هند  نخست وزیر 
وی ممکن است این فرصت را برای بهبود روابط تیره 

اسالم آباد و دهلی نو به کار ببرند.
سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در این باره به 
»رویترز« گفت: اسالم آباد هیچ پیشنهادی در مورد دیدار 

»نواز شریف« با نارندرا مودی دریافت نکرده است.
مذاکرات تعیین شده در سطح مشاوران امنیت ملی هند 
و پاکستان ماه گذشته به تعویق افتاده بود اما مقام های 
برای  اخیر،  تنش های  باوجود  پاکستان  و  هند  نظامی 
مسائل  مورد  در  دهلی نو  مذاکرات  در  روابط  بهبود 
مربوط به مدیریت و تنش های مرزی تبادل نظر و توافق 

کردند.
کار  دستور  دیدارها  این  در  پاکستان  و  هند  مقام های 
جدیدی برای جلوگیری از نقض آتش بس در مناطق 
بازگشت  از  پس  اما  کردند  وضع  کشور  دو  مرزی 
مقام های نظامی این کشور از دهلی نو، نیروهای امنیتی 

این دو کشور باردیگر آتش بس را نقض کردند.

مفتی اعظم سعودی در پیوند به مرگ حجاج:

قـضا و قـدر اجتنـاب ناپـذیـر است

شکایت پاکستان از هند به شورای امنیت سازمان ملل
هند در مرز »جامو و کشمیر« با پاکستان دیوار احداث می کند

پوتین به امریکایی ها: 

مـرا تزار خطاب نکنیـد
رییس  جمهوری روسیه گفت که امریکایی ها نباید فکر کنند که 
وی یک »تزار« خودکامه است. پوتین در ادامه آزادی و خالقیت 

امریکایی ها را در جریان سفر به ایاالت متحده ستود.
شبکه  با  مصاحبه  در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 
خبری سی .بی .اس به این پرسش که آیا تزار خطاب کردن وی 

مناسب است یا خیر، پاسخ داد.
در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  با  دیدار  برای  پوتین 
حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به امریکا رفته است 
و این در حالی است که بار دیگر تنش میان غرب و شرق بر سر 

مداخالت روسیه در اوکراین و سوریه باال گرفته است.
نیست.  من  مناسب  عنوان  این  نه  گفت:  روسیه  رییس جمهور 
می خواهد  حال  می کنند؛  خطاب  چگونه  مرا  که  نیست  مهم 
این است که  یا مخالفان. مهم  یا دوستان و  باشند  خیرخواهان 
شما چه کاری را برای منافع کشورتان که به شما سمت رییس 

کشور روسیه را سپرده اند، انجام می دهید.
وی همچنین به مزاح گفت که گمان می کند امریکایی ها کاری 
بجز صحبت کردن درباره وی ندارند. پوتین در ادامه چند کالمی 
دارم؛  دوست  را  من خالقیت  گفت:  امریکا  مردم  مدح  در  نیز 
پیش  خودتان  مشکالت  بر  غلبه  بحث  که  زمانی  در  خالقیت 
می آید. آزادی و روشنفکر بودن امریکایی هم قابل توجه است. 
چراکه این به آنها اجازه می دهد پتانسیل درونی مردم خودشان را 
آزاد کنند و به لطف این امریکا به نتایج شگفت انگیزی در توسعه 

این کشور دست یافته است.


