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كوتاه از جهان
 مجهول 

و عاشق آر.پي.جي
معصومه زارع

بين الملل
ــد) فرزند  ــد عمر (مجاه مالمحم
ــال 1339  ــالم نبي در س ــوي غ مول
ــادف با 1960  ــي مص هجري شمس
ــار ديده به  ــالدي در واليت قنده مي
ــود. مالمحمد عمر از قوم  جهان گش
ــت، هوتك  ــزي قبيله هوتك اس توم
ــتون  ــزرگ از قبيله پش ــاخ ب يك ش
ــج  ــدرش را در پن ــر پ ــت. مالعم اس
ــت داد و پس از مرگ  ــالگي از دس س
پدر، خانواده اش به ارزگان نقل مكان 
ــر طالبان  ــد. در زندگينامه رهب كردن
ــده:  ــخصيت وي گفته ش در مورد ش
ــود و  ــت، عصباني نمي ش «او آرام اس
ــاب بانكي در  ــد. خانه و حس نمي  ترس
ــدارد. خوش  برخورد  ــور ن خارج از كش
ــوخ طبعي ويژه اي دارد و  ــت و ش اس
ــر از همراهانش  ــچ گاه خود را بر ت هي

نمي داند.»
ــتان عليه  ــل جهاد افغانس در اواي
شوروي، مالعمر به عنوان يك سرباز 
ــادي مجاهدين، دو هفته به  پياده و ع
ــفر كرد. پس از اين حمله  پاكستان س
بود كه او تحصيل ديني خود را رها كرد 

تا به مجاهدين بپيوندد. 

ــود در جريان يكي  ــه مي ش گفت
ــود را بر اثر  ــم خ از جنگ ها يك چش
برخورد تركش از دست داد. همچنين 
گفته مي شود او بدون استفاده از مواد 
بيهوشي و ضدعفوني كننده، به وسيله 
چاقو چشمش را درآورد و پلك هايش 
را به هم دوخت. پس از عقب نشيني 
ــتان، بين  ــوروي از افغانس ارتش ش
ــال هاي 1989 تا 1994 مالعمر  س
ــتا در غرب  ــجد يك روس ــام مس ام
ــر 1994 بود  ــد.  در اكتب ــار ش قنده
ــان گرديد. در  ــر يا رهبر طالب كه امي
ــورا  ــي كه ش ــالس بزرگ 1996 اج
ــكل از 1500  ــد و متش خوانده مي ش
ــود، در قندهار برگزار  ــب ديني ب طال
ــب «اميرالمؤمنين»  و به مالعمر لق
اعطا كرد. تا اين زمان، طالبان تقريبا 
ــتان را اشغال  90 درصد خاك افغانس
ــود. در نهايت در پي حمالت  كرده ب
ــكا و همزمان نيروهاي  ارتش آمري
ائتالف شمال (ناتو) در اكتبر 2001، 
حكومت تحت رهبري مالعمر پس 
ــقوط كرد و از  از مقاومت كوتاهي س
آن پس مالعمر ضمن ادامه رهبري 
ــي زندگي  ــان به صورت مخف طالب
ــم او در فهرست ده رهبر  مي كرد. اس
،خطرناك ترين گروه هاي تروريستي 

از سوي آمريكا ذكر شده است.
گفته مي شود مالعمر دختر بزرگ 
ــري گرفته است  بن الدن را به همس
ــت  ــن الدن نيز ممكن اس ــي ب و حت
ــر مالعمر را به عنوان زن چهارم  دخت
ــد. همچنين گفته  ــود برگزيده باش خ
ــود اين دو نفر هر روز به وسيله  مي ش
ــا يكديگر تماس  ــن ماهواره اي ب تلف
ــتند و گاه براي ماهيگيري با هم  داش

به سفر مي رفتند.

سالح مورد عالقه  � 
براي بسياري از افغان ها، مالعمر 
ــم است، اما كساني كه او  تنها يك اس
ــبتا جوان،  ــده  بودند، گفتند او نس را دي
بلندقامت، با ريش و عمامه سياه بوده 
ــتان زندگي مي كند. سالح  و در پاكس
ــر «آر.پي.جي  ــه مالعم مورد عالق
ــت. طالبان مي گويد  هفت» بوده اس
مالعمر در هدف قرار دادن تانك هاي 
روسي با راكت هاي آرپي جي مهارت 

داشته است.
ــي در ــر در پيام ــد عم  مالمحم

ــبت عيد  ــه مناس ــت2013 ب  6 آگوس
ــان در  ــروه طالب ــد كرد گ ــر تاكي فط
ــاي خارجي از  ــروج نيروه صورت خ
ــدد انحصار قدرت  ــتان، درص افغانس
ــن پيام  ــر طالبان در اي ــت.  رهب نيس
ــتو،  ــي، پش ــه چهار زبان فارس ــه ب ك
ــي از آدرس سخنگوي  اردو و انگليس
ــتاده شد،  ــانه ها فرس اين گروه به رس
ــروه طالبان تالش خواهد  گفت كه گ
ــت فراگير  ــاد حكوم ــرد براي ايج ك
ــاس شريعت اسالمي،  اسالمي براس
ــي در  ــاي مختلف سياس ــا جناح ه ب
افغانستان به تفاهم برسد. دراين پيام 
ــد گفت وگوهاي صلح طالبان با  از رون
ــتان به صورت تلويحي  دولت افغانس
ــده و به همين مناسبت نيز  حمايت ش
ــتان در پيام عيد  رئيس جمهور افغانس
ــرد. مالعمر  ــكر ك فطر خود از او تش
براي كساني چهره اي افسانه اي پيدا 
ــي ديگر چهره اي  ــرده و براي برخ ك
مجهول و دست ساخته سازمان هاي 

اطالعاتي داشت. 

گزارش
ديدار بشار اسد با مشاور 

امنيت ملي عراق
ــاور  ــوريه و مش ــور س رئيس جمه
ــداري بر لزوم  ــت ملي عراق در دي امني
ــترش همكاري ها  تالش جمعي و گس
ــم تاكيد  ــارزه با تروريس ــه مب در زمين
ــمي  كردند. به گزارش خبرگزاري رس
ــوريه (سانا)، بشار اسد، رئيس جمهور  س
سوريه با فالح فياض، مشاور امنيت ملي 
ــت وزير عراق در دمشق  و نماينده نخس
درخصوص مسائل مهم منطقه از جمله 
ــم رايزني كرد.  مبارزه با پديده تروريس
ــترش  ــن دو طرف بر لزوم گس همچني
ــه ميان عراق و  ــاي دوجانب همكاري ه
ــوريه در امر مبارزه با تروريسم تاكيد  س

كردند./ مهر
خشم نتانياهو از لغو 

سفر كري
ــم جان كري، وزير امور خارجه  تصمي
ــرزمين هاي  ــفر به س ــكا در لغو س آمري
ــفرش به خاورميانه  اشغالي در جريان س
ــت وزير رژيم صهيونيستي را  خشم نخس
ــت. منابع خبري مي گويند  به دنبال داش
ــات پشت درهاي بسته،  نتانياهو در جلس
ــفر  ــم جان كري مبني بر عدم س از تصمي
ــرائيل در جريان سفر به كشورهاي  به اس
منطقه كه به منظور اطالع برخي كشورها 
ــته اي ايران انجام مي گيرد،  از توافق هس
ــت. نتانياهو با  ــرده اس ــدت انتقاد ك بش
ــورد تصميم  ــخر آميزي در م لحن تمس
ــت اسرائيل ارتباطي  جان كري گفته اس
ــران) ندارد و هيچ  ــته اي اي با توافق (هس

تأثيري از آن نخواهد پذيرفت. / مهر
آمريكا،جاسوس 

اسرائيلي را آزاد مي كند
ــرائيل اعالم  ــتري اس وزير دادگس
 كرد جاناتان پوالرد قرار است 20 نوامبر 
ــال حبس آزاد  ــان) پس از 30 س (29 آب
ــيكد، وزير دادگستري  ــود. آيلت ش ش
ــرائيل در صفحه توييتر خود نوشت،  اس
ــكا  ــروط آمري ــيون آزادي مش كميس
تصميم گرفته جاناتان پوالرد آمريكايي 
ــرائيل جاسوسي مي كرد،  را كه براي اس
ــوالرد نيز در بيانيه اي  آزاد كند. وكيل پ
ــا 21 نوامبر  ــرد، موكلش 20 ي تاكيد ك
آزاد خواهد شد و براساس شرايط آزادي 
ــروطش، او حق ندارد به مدت پنج  مش

سال از آمريكا خارج شود. / ايسنا
رايانه هاي حساس 
پنتاگون از كار افتاد

ــي ان ان نوشت:  ــبكه خبري س ش
ــاع آمريكا (پنتاگون) به دنبال  وزارت دف
بروز اختالل مشكوك در شبكه رايانه اي 
اين وزارتخانه، رايانه هاي حساس خود 
ــارج كرد و از كار  ــبكه اي خ را از مدار ش
ــنبه  ــزارش روز چهارش ــت. به گ انداخ
ــون تائيد كرد  ــبكه خبري، پنتاگ اين ش
ــته برخي فعاليت هاي  اواخر هفته گذش
ــن  ــه اي اي ــبكه رايان ــكوك در ش مش
ــال آن  ــايي و به دنب ــه شناس وزارتخان
دسترسي ژنرال مارتين دمپسي رئيس 
ــترك ارتش آمريكا و صدها  ــتاد مش س
ــان غيرنظامي به  مقام نظامي و كاركن
ــك) اطالعات  ــت الكتروني ايميل (پس
ــد. مقامات  ــده قطع ش ــدي ش طبقه بن
ــالم نكردند  ــون به طور دقيق اع پنتاگ
ــت، اما به گفته  ــه اتفاقي رخ داده اس چ
ــرهنگ والريا هندرسون، سخنگوي  س
ــايبري  پنتاگون، فرماندهي حمالت س
ارتش آمريكا سرگرم بررسي اين مساله 
ــي و ديگر مقامات مهم  ــت.  دمپس اس
ــتفاده از سامانه  پنتاگون هم اكنون با اس
ــه ايميل هاي  ــا قادرند ب ــن، تنه آفالي
غيرمحرمانه و فاقد طبقه بندي شده خود 
دسترسي داشته باشند. هنوز مشخص 
نيست اين اختالل بر سيستم اطالعات 
ــده پنتاگون  ــه و طبقه بندي ش محرمان

تاثيري گذاشته است يا نه./ ايرنا
اعتراض به حكم اعدام 

پسر قذافي
ــر رهبر سابق ليبي،  حكم اعدام پس
ــازمان ملل  ــادي س ــاي انتق واكنش ه
ــوراي اروپا را به دنبال داشته  متحد و ش
ــاني، سخنگوي  ــت. راوينا شمدس اس
ــارياي عالي حقوق بشر سازمان  كميس
ــدام براي  ــد، صدور حكم اع ملل متح
ــر  ــر معم ــي، پس ــالم قذاف سيف االس
ــت  ــي ديكتاتور معدوم ليبي و هش قذاف
ــر از نزديكان وي را محكوم كرد.اين  نف
ــازمان ملل  ــح كرد:  س ــخنگو تصري س
متحد با متوسل شدن به اعدام، در تمام 
ــت. در اين مورد با  ــرايط مخالف اس ش
توجه به اين كه استانداردهاي محاكمه 
ــكار رعايت نشده  عادالنه به صورت آش
ــت، ما از صدور اين حكم ابراز تاسف  اس
ــازمان  ــن بيانيه افزود، س ــم. اي مي كني
ــد دادگاه ليبي  ــل متحد تأكيد مي كن مل
نتوانسته است مسئوليت كيفري فردي 
ــده را در ارتباط با جرايم  افراد محكوم ش

اختصاصي مشخص كند./ ايلنا

ــته منابع خبري اعالم كردند مال محمد  روز گذش
عمر، رهبر گروه طالبان دو سال پيش فوت كرده است. 
در صورت تائيد، اين خبر مي تواند تاثير بسزايي بر روند 
ــتان و همچنين خود گروه طالبان داشته  صلح افغانس
ــد. براي بررسي اين مسائل با پيرمحمد مالزهي،  باش
ــناس مسائل شبه قاره گفت وگو كرده ايم كه در  كارش

ادامه مي خوانيد:
  

خبر مرگ مالعمر، رهبر گروه طالبان تا چه  . 
اندازه مي تواند صحت داشته باشد، چون تا به حال 
چند بار ديگر هم اعالم شده بود كه او مرده يا كشته 

شده است؟ 
ــت اين شايعه مطرح بوده كه  در واقع مدت هاس : 
ــته شده يا فوت كرده است. با اين حال  مال عمر يا كش
تاكنون نه طالبان و نه پاكستاني ها اين موضوع را تائيد 
نكرده بودند. ولي در رابطه با خبر ديروز، ظاهرا مقامات 
افغانستان مي گويند از پاكستاني ها گرفته اند. بنابراين 
اگر پاكستاني ها آن را اعالم كرده باشند، كامال درست 
است زيرا آنها مطلع بوده و مي دانند مال عمر در كويته 
ــت. ظاهرا گروهي از اعضاي طالبان كه اخيرا  بوده اس

ــده و به داعش پيوسته اند منبع اين  از اين گروه جدا ش
خبر بوده اند. اگر منبع خبر آنها باشند، نمي توان چندان 
ــت زيرا اين روزها داعش  به صحت آن اطمينان داش
ــتان در جنگ است و ممكن است  با طالبان در افغانس
يك جنگ رواني از سوي داعش بوده باشد. در مجموع 
ــت طي يكي دو سال اخير حقيقتا هيچ  بايد توجه داش
نشانه اي از اين كه مال عمر زنده است يا مرده، منتشر 
ــي همچون عيد فطر و عيد  ــده، فقط در ايام مذهب نش
ــم او نه به شكل صوت و تصوير  قربان بيانيه اي به اس
ــته منتشر شده است. همين دليل  بلكه به صورت نوش
كه طي دو سال گذشته هيچ نشانه  ا ي از او در دسترس 

نبوده، شايد صحت اين خبر را تائيد كند.
با توجه به اين كه گفته مي شود دور دوم مذاكرات  . 
صلح قرار است روز جمعه (فردا) برگزار شود، تائيد 

اين خبر چه تاثيري بر اين مذاكرات دارد؟ 
ــتان بشدت  ــت كه دولت پاكس حقيقت اين اس : 
ــرار دارد كه به هر نحوي  ــار آمريكايي ها ق تحت فش
طالبان را پاي ميز مذاكره بياورند. از سوي ديگر، بحث 
ــان به اين  ــال عمر در اين زم ــدن م ــته ش فوت يا كش
ــتاني ها بتوانند تاثيرگذاري  دليل مطرح شده تا پاكس

ــاهده كنند. در صورت  اين خبر را بر روند مذاكرات مش
ــتان در زمينه كنترل  تائيد مرگ مال عمر، نقش پاكس
ــتاني ها  ــود. احتماال پاكس بر طالبان پررنگ تر مي ش
ــه نمي توانند بيش  ــده اند ك در ارزيابي خود متوجه ش
از اين در مقابل آمريكا ايستادگي كنند، به همين دليل 
ــيده و بخش  ــمت خود كش ــي از طالبان را به س بخش
ــتن به داعش مي كنند تا  ــويق به پيوس ديگري را تش

جنگ همچنان در افغانستان ادامه داشته باشد.
با وجود اختالفات كنوني ميان اعضاي طالبان،  . 
خبر مرگ مال عمر چه تاثيري بر نيروهاي وابسته به اين 
گروه خواهد داشت، بخصوص كه اين گروه بتازگي 
موفقيت هاي زيادي به دست آورده و بخش هايي از 

خاك افغانستان را تصرف كرده است؟ 
ــر، در درجه اول بحث  ــورت تائيد اين خب در ص : 
رهبري طالبان و جانشيني مالعمر پررنگ مي شود. از 
آن گذشته رقابتي بين شوراي كويته و تشكيالت قطر 
ــه رهبري طيب آقا كه اخيرا هم  ــي (ب يعني بدنه سياس
به ايران آمد) وجود داشته است. از سوي ديگر رقابتي 
ــر مالعمر و بقيه جريانات مثل مالمنصور  نيز بين پس
كه شخص دوم طالبان بوده، وجود دارد. تائيد اين خبر 

ــا و اختالفات خواهد بود. در  ــديد تضاده به معناي تش
ــت كه با انتخاب فرد جديد، به احتمال  آن صورت اس
زياد شاهد پيوستن تعدادي از اعضاي طالبان به ديگر 
ــان داعش با توجه به  ــا خواهيم بود. در اين مي گروه ه
ــرمايه و تجهيزات بيشتر، شانس بيشتري نسبت به  س

ديگر گروه ها دارد.
خبر ديگري كه همزمان با اين خبر اعالم شد،  . 
كشته شدن مالك اسحاق، رهبر گروه تروريستي 
لشكر جهنگوي پاكستان بود. آيا اين اتفاق را مي توان 

در جهت تغيير سياست هاي اسالم آباد دانست؟ 
بسياري معتقدند سازمان اطالعات پاكستان كه  : 

ــمار مي رود، سرنخ بسياري  ــته قدرت اصلي به ش هس
ــت دارد. به  ــتي را در دس از گروه هاي افراطي و تروريس
ــدرت چنداني براي مقابله  ــن دليل نهاد قضايي ق همي
ــت، بر همين اساس  ــحاق نداش با افرادي همچون اس
ــدان افتاد اما  ــار به زن ــم كه وي چند ب ــاهد آن بودي ش
ــا آنچه باعث تغيير  ــد. منته ــي فرار كرد يا آزاد ش براحت
سياست هاي پاكستان شده، به دليل فشارهاي آمريكا 
ــيده اند كه  ــه اين نتيجه رس ــا ب ــت. آنه و اروپايي هاس
سياست هاي پاكستان باعث تقويت اين جريان ها شده 
ــت. جريان ها و گروه هايي كه نه تنها در كشورهاي  اس
ــالمي بلكه امروز در كشورهاي غربي و اروپايي نيز  اس
ــرف ديگر هند نيز به  ــه عمليات مي زنند. از ط ــت ب دس
اسالم آباد فشار مي آورد. اتفاق مهم ديگري كه افتاد و در 
خبرها كمتر به آن توجه شد، اين است كه دستگاه هاي 
ــه اين نتيجه  ــت ب ــتان مدتي اس امنيتي هند و افغانس
ــتان از  ــيده اند كه براي پايان دادن به حمايت پاكس رس
ــتان را در پيش  ــت پاكس اين گروه ها، بايد همان سياس
ــتان آسيب پذير  ــت، دولت پاكس بگيرند. در اين سياس
ــون واليت  ــرا در برخي مناطق همچ ــود زي ــد ب خواه
ــرحد گروه هايي وجود دارند كه  بلوچستان و واليت س
ــتان عمل مي كنند. از  خالف نظر دولت مركزي پاكس
اين جهت پاكستاني ها شاهد همان اقدامي هستند كه 
ــتان و هند انجام مي دادند. به همين دليل  عليه افغانس

مجبور شدند تغييري در سياست هاي خود بدهند.

پيرمحمد مالزهي، كارشناس مسائل شبه قاره و افغانستان: 
مرگ مال عمر باعث ريزش نيروهاي طالبان خواهد شد 

رهبر سپاه صحابه كشته شد
منابع خبري پاكستان روز گذشته اعالم 
كردند مالك اسحاق، رهبر گروه تروريستي 
لشــگر جهنگوي در تبادل آتش و درگيري با 

نيروهاي پليس كشته شده است.
مالك اسحاق در فهرست تروريست هاي 
جهاني آمريكا قرار داشــت و گروه تاسيس 
شــده وي تاكنون مسئول كشتار صدها نفر 
از غيرنظاميان بوده كه بيشتر اين افراد از 

اقليت  شيعه پاكستان بوده اند.
اســحاق هفتــه گذشــته به همــراه دو 
پســرش و معــاون خــود توســط نيروهاي 

امنيتي دستگير شدند.
وي در اعترافــات خــود طــي اين مدت 
اعالم كــرد خانه اي در حومه شــهر مظفرگر 
از توابــع ايالت پنجاب قرار دارد كه مهمات 
زيادي توســط اين گروه در آنجا انبار شــده 
است. روز گذشته نيروهاي پليس در حال 
انتقال اســحاق و دو پســرش بــه اين محل 

بودند كه حدود 15 شبه نظامي به آنها حمله 
كرده و قصد آزاديشان را داشتند.

در جريان تبادل آتش اســحاق، دو پسر 
و 11 نفــر ديگر از اعضاي لشــگر جهنگوي 
كشــته و هفــت نيــروي پليس نيــز زخمي 
شدند. گفته مي شود از آن خانه، حدود 40 
كيلوگــرم مواد منفجره و انــواع جليقه ها و 

كمربندهاي انتحاري يافت شده است. 
اســحاق طــي ســال هاي گذشــته بارها 
دســتگير شــد، اما به دليل ترس مقامات و 
حتــي قضات از انتقام گيري، او بزودي آزاد 

يا فرار كرد. 
لشــگر جهنگــوي كــه در دهــه 1990 
شــكل گرفــت، از افراطي تريــن گروه هاي 
تروريســتي پاكستان محســوب مي شود و 
متهم به انجام حمالت تروريســتي و به قتل 
رســاندن صدها نفر از شــيعيان اين كشور 

است.

گفته شده اســت اين گروه تروريستي 
بــا القاعده و طالبان نيز در ارتباط اســت. او 
از بيــان اقدامات خود هيچ ابايي نداشــت 
و حتــي در مصاحبــه اي در ســال 1997 به 
صراحت اعالم كرد در يك كشتار به تنهايي 

صد شيعه را به قتل رسانده است.
فعاليت اين گروه تروريســتي كه قبال با 
تابلوي ســپاه صحابه شناخته مي شد، بيش 
از ده ســال پيش از ســوي پرويز مشــرف 
رئيس جمهــوري وقــت پاكســتان، ممنوع 
اعالم شــده بود، اما ايــن گروه دوباره با نام 
لشگر جهنگوي اعالم موجوديت كرد و همان 
اهداف وفعاليت هاي سابق خود را در پيش 
گرفــت. مالك اســحاق در ســال 1997 به 
دليل دست داشــتن در ده ها مورد حمالت 
تروريســتي، دستگير و روانه زندان شد و 
پس از 14 ســال حبس، در سال 2011 به 

قيد وثيقه از زندان آزاد شد.

مرگ مالعمر رهبر طالبان
منابع پاكستاني و افغانستاني اعالم كردند

ــياه  ــال هاي س ــتان كه س مردم افغانس
ــود را تجربه كرده  ــر خ ــت طالبان ب حكوم
ــدند  ــته از خبري مطلع ش بودند، روز گذش
ــنيده بودند:  كه تاكنون بارهاي ديگر هم ش
مالعمر، رهبر گروه طالبان درگذشت. اين 
ــرگ رهبر طالبان رنگ و بوي  بار اما خبر م

جدي تري داشت.
ــد برخي  ــروز اعالم ش ــل صبح دي اواي
ــر را به  ــتان اين خب ــات امنيتي پاكس مقام
ــتان داده اند كه مالعمر دو  مقامات افغانس
ــت. بعد اعالم  ــال پيش فوت كرده اس يا س
ــتان در حال  ــت افغانس ــات دول ــد مقام ش
ــوده و زودي در اين  ــر ب ــن خب ــي اي بررس
ــاعت  ــاني مي كند. چند س زمينه اطالع رس
ــخنگوي اشرف غني  ــمي، س بعد ظفر هاش
ــتان اعالم كرد دولت  رئيس جمهور افغانس

در حال بررسي اين خبر است.
گروه طالبان نيز اين خبر را هنوز رد يا تائيد 
ــخنگوي اين گروه  ــت، اما يك س نكرده اس
ــورد بعدا صحبت خواهد  ــد در اين م مي گوي
ــن حال، روزنامه اطالعات روز  كرد. در همي
ــتان  چاپ كابل به نقل از منابع امنيتي پاكس
ــت: مقامات پاكستاني رسما خبر مرگ  نوش
ــئوالن دولت  مالعمر را تائيد كرده و به مس

وحدت ملي اطالع داده اند.
خبرگزاري افق نيز گزارشي از خبر مرگ 

ــر كرد و نوشت: يك منبع در  مالعمر منتش
كاخ رياست جمهوري افغانستان، خبر مرگ 

رهبر گروه طالبان را تائيد كرده است.

مرگ به خاطر سل � 
يك روزنامه پاكستاني نيز به نقل از يك 
ــري طالبان با  ــوراي رهب عضو بلند پايه ش
ــد خبر مرگ مال عمر، علت مرگ وي را  تائي

بيماري سل ذكر كرد.
ــوراي مركزي  ــن عضو ش ــه گفته اي ب
ــدر خود را  ــد پ ــر مالعمر جس طالبان، پس
شناسايي كرده است. طبق اعالم اين منبع، 
ــال و چهار  زمان دقيق مرگ مال عمر دو س
ــوده و وي در يك منطقه مرزي  ــاه پيش ب م

در خاك افغانستان دفن شده است.
ــته منتشر  اين خبر ها در حالي روز گذش
شد كه چند روز پيش قاري حمزه، سخنگوي 
طالبان اعالم كرد مالعمر ماه جوالي سال 
ــش به نام  ــر از معاونان ــط دو نف 2013 توس
ــته  ــود منصور و گل آقا كش ــر محم مالاخت
ــده است. همه اين خبرها در حالي منتشر  ش
ــت دور دوم مذاكرات  ــود كه قرار اس مي ش
ــتان و  ــح ميان نمايندگان دولت افغانس صل
ــود. تائيد اين  طالبان فردا (جمعه) برگزار ش
خبر ممكن است باعث اختالل در برگزاري 

دور دوم اين مذاكرات شود.

بحث جانشيني � 
ــر مرگ مالعمر،  ــان با اعالم خب همزم
ــيني او در رسانه ها پررنگ شده  بحث جانش

است.
ــود، روز  ــاي موج ــاس گزارش ه براس
ــران طالبان نشستي براي تعيين  گذشته س

جانشين وي برگزار كردند.
ــيني  ــال جانش ــع از احتم ــي مناب برخ
ــرادر به جاي او خبر مي دهند. مالبرادر  مالب
ــتان  ــازمان اطالعات پاكس ــط س كه توس
ــتگير و زنداني شده بود، سال 2013 آزاد  دس
ــد، وي هم اكنون در حبس خانگي به سر  ش
ــرايط بعيد به نظر  مي برد. بنابراين در اين ش
مي رسد مالبرادر اجازه داشته باشد جانشين 

مالعمر گردد.
در همين حال كارشناسان پاكستاني در 
ــو كه ظهر ديروز  ــو با تلويزيون جئ گفت وگ
ــورد به طور زنده  ــن م ــه اي در اي ويژه برنام
ــيني مال اختر  ــش كرد از احتمال جانش پخ
منصور، نفر دوم طالبان و معاون مالعمر به 

رهبري اين گروه خبر داد.
ــري  ــع خب ــي مناب ــان برخ ــن مي در اي
ــاله و  ــر 29 س ــوب، پس ــد يعق مالمحم
ــي از  ــر را يك ــده مالعم ــر شناخته ش كمت
ــيني و رقيب اختر منصور  گزينه هاي جانش

 معرفي كردند.

ــت خود را با  ــته موافق تركيه هفته گذش
ــتفاده آمريكا از پايگاه هوايي اينجرليك  اس
ــن  ــه همچني ــش تركي ــرد. ارت ــالم ك اع
جنگنده هاي خود را راهي همكاري با ائتالف 
ضدداعش كرده و همزمان با آن، مقام هاي 
ــركوب گسترده اعضاي وابسته به  تركيه س

داعش در داخل تركيه را آغاز كردند.
ــن اقدامات تركيه انتقادهاي  مجموع اي
ــته است بخصوص  ــياري را در پي داش بس
نگراني و اعتراض كردهاي تركيه را به دنبال 
ــت زيرا آنها مي گويند تركيه همه  داشته اس
اين اقدامات را در جهت عكس خواسته هاي 
آنان انجام داده است. به همين دليل جمعي 
ــهر «طوزخورماتو»  از معترضان كرد در ش
ــا برگزاري  ــتان صالح الدين عراق ب در اس

تظاهراتي مخالفت خود را با حمالت تركيه 
ــور  ــمال اين كش به مواضع پ.ك.ك در ش
اعالم كردند. پ.ك.ك همچنين خط لوله 
نفتي «كركوك» عراق به «يومورتاليك» 
تركيه را در پنج كيلومتري منطقه كردنشين 
ــرقي اين كشور منفجر  جيزره در جنوب ش
كرده و به اين ترتيب انتقال نفت متوقف شد. 
ــود اين اقدام ضربه اي سنگين  گفته مي ش
ــه وارد خواهد كرد. طي  ــر اقتصاد تركي را ب
روزهاي گذشته نيز شاهد سقوط ارزش لير 

اين كشور بوديم.
در اين بين «يالچين آكدوغان» معاون 
نخست وزير تركيه پ ك ك را به همكاري 
با دولت موازي متهم كرده كه با سوء استفاده 
ــوار  از وجود داعش، تركيه را در موضعي دش

در جهان قرار داده است. در جريان عمليات 
ــم تركيه عليه  ــترده پليس ضدتروريس گس
ــتان 1302 نفر  ــت در 39 اس ــان دول مخالف
بازداشت شدند. هدف از اين عمليات امنيتي 
ــتگيري افراد مرتبط با عناصر وابسته به  دس
حزب كارگران كرد، گروه تروريستي داعش 
و گروه موسوم به جبهه انقالبي رهايي بخش 
خلق بوده است. همزمان با ادامه ناآرامي ها 
در تركيه، استانداري شهر مرزي كيليس، در 
چهار نقطه از منطقه مرزي تركيه با سوريه به 
مدت هفت روز حالت فوق العاده اعالم كرد.
ــا حمالت  ــود همزمان ب ــه مي ش گفت
ــه در  ــي تركي ــروي هواي ــاي ني جنگنده ه
ــكا در نهايت  ــراق، تركيه و آمري ــمال ع ش
ــا كردند كه به موجب  ــه اي را امض توافقنام
ــي «اينجرليك» در اختيار  آن پايگاه نظام
ــوي  نيروهاي آمريكايي قرار مي گيرد. از س
ــناي آمريكا  ــر تعدادي از نمايندگان س ديگ
ــوريه  از ايجاد يك منطقه پرواز ممنوع در س
ــي  ــت كردند. در همين رابطه ليندس حماي
ــك دوربين  ــك كين، دي ــام، جان م گراه
ــه اي را  ــتقرار چنين منطق ــن اس ــم كي و تي
اميدواركننده خوانده و تاكيد كردند اين اقدام 
به نابودي افراط گرايي، كمك به عزل نظام 
ــد و ارتقاي وضعيت انساني غيرنظاميان  اس

سوري كمك مي كند.

ديده بان حقوق بشر عربستان را به دليل 
ــكوني در  ــاوز هوايي به دو مجتمع مس تج
نزديكي نيروگاه برق المخا در غرب يمن كه 
ــته از جمله ده كودك به جا گذاشت،  65 كش
ناقض حقوق بشر واين عمل را غيرقانوني و 

جنايت جنگي خواند.
به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه خبري 
ــولوانج محقق بخش  ــوز، اولي س مكس ني
ــر  ــوادث غيرمترقبه ديده بان حقوق بش ح
ــاوز هوايي  ــاهد تج ــا ش ــب م ــت: مرت گف
عربستان به يمن وكشته شدن شمار زيادي 
ــهروندان بي گناه هستيم و اگر پرونده  از ش
ــتان توسط  تحقيقات درباره جنايات عربس
ــود، سازمان ملل بايد  اعضاي ائتالف باز نش

به اين كار اقدام كند.
ــيري  ــت كه احمد العس اين در حالي اس
ــالف متجاوز  ــه اصطالح ائت ــخنگوي ب س
عربستان مسئوليت تجاوز هوايي به مناطق 
مسكوني و كشته شدن شهروندان بي گناه 
ــاخت هاي شهرهاي يمن  و تخريب زيرس
ــد بيانيه  ــه و ادعا مي كن ــده نگرفت را به عه

ديده بان حقوق بشر بي اعتبار است.
كميته بين المللي صليب سرخ نيز پيش 
ــدار به  ــن با صدور بيانيه اي ضمن هش از اي

ــتان وكشورهاي عضو ائتالف تجاوز  عربس
ــته بود براساس قوانين  به يمن از آنها خواس
بين المللي بشردوستانه ميان اهداف نظامي 

و شهروندي تمييز قائل شوند.
ــر مي گويد در بازديد  ديده بان حقوق بش
ــازمان از دو مجتمع  ــن س ــنبه اي روز يكش
ــانه اي از استفاده نظامي  مسكوني هيچ نش
ــاكنان اين  ــت نيامد و جز س ــا به دس از آنه
ــتر آنها زن وكودك بودند  مجتمع ها كه بيش
ــر از نيروهاي مقاومت مردمي  حتي يك نف
در آنجا وجود نداشت. اين منبع افزود پس از 
ــته شدن ده ها نفر و زخمي شدن صدها  كش
نفر، اهالي منطقه مذكور جمعه شب تا صبح 

را در پريشاني به سر بردند.
ــك خبر ديگر مربوط به يمن اعالم  در ي
شد تداوم تجاوز عربستان به يمن و درگيري 
نيروهاي مقاومت مردمي با تروريست هاي 
القاعده و مزدوران عربستاني، خطر پراكنده 
ــده از جنگ،  ــدن مواد منفجره باقي مان ش
ــر  ــا و مهمات عمل نكرده در سراس مين ه
ــت. زيرا هم اينك  ــن را افزايش داده اس يم
ــخيص مواد منفجره باقي مانده از جنگ  تش
ــياري از  ــه احتمال انفجار دارند براي بس ك
ــت و تداوم تجاوز  ــكل اس ــهروندان مش ش
عربستان به يمن اين خطرات را كه بيش از 

همه متوجه كودكان يمني خواهد كرد.

ديده بان حقوق بشر: خشم كردها  از  اقدامات تركيه
عربستان در يمن جنايت جنگي مرتكب شده است


