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ارتش امریکا می گوید که یکی از فرماندهان مهم القاعده 
فرمانده  چهار  نیز  و  اند  کشته  افغانستان  جنوب  در  را 
معروف طالبان به شمول یک تبعه ازبکستانی و والی نام 

نهاد این گروه در والیت فاریاب کشته شده اند. 
کشته شدن مقام های القاعده و طالبان در افغانستان در 
شرایطی که طالبان جبهات گرم را باز کرده اند می تواند 
بگذارد.تلفات  منفی  تاثیر  گروه  این  اعضای  روحیه  بر 
وارد شده بر طالبان در والیت فاریاب ناشی از حمالت 

نظامی هوایی ارتش بوده است.
عملیات  که  می گویند  کشور  شمال  در  نظامی  مقامات 
یکی از مواضع مهم طالبان را هدف قرار داده است که 
بر اثر آن نزدیک به بیست و پنج طالب کشته و زخمی 

شدند.
که  می کنند  تاکید  امریکا  ارتش  در  مقامات  چنان  هم 
فرمانده کشته شده القاعده، ابوخلیل سودانی بود که در 
حمله هوایی اخیر این نیروها در پکتیکا کشته شده است.
افغانستان  در  القاعده  عملیات  اصلی  مسوول  فرد،  این 
به شمار  این گروه  از چهره های مهم  بود و  پاکستان  و 

می رفت.

به همراه این فرد، دو عضو دیگر القاعده نیز کشته شده 
پکتیکا  والیت  برمل  ولسوالی  آن،  دقیق  محل  که  اند 

خوانده شده است.
منابع اعالم کرده اند که سودانی ده ها حمله تروریستی را 
در افغانستان بر ضد نیروهای ناتو تنظیم و عملی کرده 
ارتش  ضد  بر  خونین  حمالت  از  بسیاری  طرح  در  و 

پاکستان نیز دست داشته است.
ارتش امریکا مدعی است که مرگ سودانی، به تضعیف 
شدید القاعده در سراسر جهان خواهد انجامید؛ زیرا او 
از دوستان و مشاورین نزدیک ایمن ظواهری رهبر کنونی 

القاعده بود.

سا  ل    هفتم        y شما  رة     y 1584       شنبه             3   ا    سد  /   مرد  ا  د        y 1394  8شو ا  ل  المکرم    y 1436   25جو  ال  ی       2015

خود را بيان كردن، هميشه به معناي خطا رفتن است. همواره بر خود 
آگاه باش؛ خود را بيان كردن براي تو مفهومي جز دروغ گفتن ندارد.
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مـالعـمر زنـده است
با مرغ های فارمی نباید مذاکره کرد

مــژده: 

نزدیک به یک میلیون نفر در سیزده سال گذشته در 
افغانستان مجبور به  ناامنی ها در  ادامه جنگ و  نتیجه 

ترک خانه های شان شده اند.
حفیظ احمد میاخیل، مشاور...           ادامه صفحه 6

یک بار  جمعه  ظهر  طالبان  که  می گوید  بدخشان  والیت  معاون 
دیگر حمالت وسیعی را برای تصرف مرکز استراتیژیک تیرگران 

ولسوالی وردوج والیت بدخشان اغاز کرده اند.
گل محمد بیدار معاون والیت بدخشان می گوید که حمالت روز 
پنجشنبۀ طالبان بر منطقۀ تیرگران از سوی نیروهای امنیتی عقب 
زده شد که به گفتۀ او، جنگ جویان طالبان از سایر والسوالی های 

آن والیت در حمله بر ولسوالی وردوج سهم گرفته بودند.
حملۀ  تحت  بدخشان  ولسوالی های  از  برخی  نیز  گذشته  در 
نیروهای  و  محلی  مقامات  که  گرفته  قرار  طالبان  جنگ جویان 
آن  در  نیز  را  خارجی  جنگ جویان  حضور  افغانستان،  امنیتی 
حمالت تایید کرده اند....                              ادامه صفحه 6

شورای عالی صلح افغانستان می گوید که دور دوم 
 ۸ در  طالبان،  و  افغانستان  دولت  صلح  مذکرات 

اسد در چین برگزار می شود.
اسماعیل قاسمیار مسوول روابط بین الملل شورای 
با آسوشیتدپرس گفته است  صلح در گفت و گو 
که محل برگزاری دور دوم صلح دولت و طالبان، 

چین خواهد بود.
به گفتۀ او، فعاًل طرفین روی فهرست چهره هایی 
که در این نشست شرکت خواهند کرد؛ کار می کند 

و به زودی این فهرست نهایی می شود.
و  افغانستان  دولت  مستقیم  مذاکرات  اول  دور 
طالبان، ماه گذشته خورشیدی در پاکستان برگزار 

شد و امیدواری هایی را نیز در پی داشت.
گویا در این نشست، دولت افغانستان و طالبان به 

توافقاتی برای ادامه مذاکرات دست یافته است.
گفته می شود که در دور دوم این نشست، طرفین 
به صورت جدی روی آتش بس موقت تا به نتیجه 

رسیدن مذاکرات بحث خواهند کرد.
رییس روابط بین الملل شورای صلح می گوید: » 
پیشنهاد آتش  بس موقت، میزان  با  ما می  خواهیم 
فرمان   برداری نیروهای طالبان از رهبری آن ها را در 

جبهه  های جنگ بسنجیم.«
کرده  تاکید  شورا  این  مسوولین  هم  این  از  پیش 
دوم  نشست  اصلی  بحث  بس،  آتش  که  بودند 

دولت افغانستان و طالبان خواهد بود.
دولت  اعزامی  هیات  احتمالی  ترکیب  از  هنوز 

افغانستان، گزارشی منتشر نشده است.
قباًل مسوولین شورای صلح گفته بودند که آن ها 

وحدت  حکومت  رهبران  اشتراک  خصوص  در 
ملی، با ارگ گفت و گو خواهند کرد.

انتظار می رود، در ترکیب هیات دولت، دست کم 
دو زن نیز شامل باشد.
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ریش  با  مردی  می بینم.  را  داعش  از  ویدیویی 
بلند به شماری جواِن 1۸ تا 25ساله اعم از دختر 
و پسر، در مورد اهداِف بزرگ سخن می گوید. 
لهجه اش تاجیکی است. مشخص است که یکی 
از داعشیاِن تاجیکستان است و احتماالً در بیرون 
هواداراِن  آن،  داخل  در  هم  یا  و  کشور  این  از 
با  هراس  بدون  که  می کند  تشویق  را  تازه اش 
کفار بجنگند. او می گوید که وظیفۀ هر مسلماِن 
واقعی این است که با »دشمنان خدا بجنگد، این 
جنگی برای خداست.« او آیاتی از قرآن کریم را 
برداشت  از آن ها چنین  برای آن ها می خواند و 
می کند که »پیام خداوند برای ما، جنگ با کفار 

است.« 
فضای  در  ویدیوهایی  چنین  روزها  این 
کافی  اندازۀ  به  مختلف  زبان های  به  مجازی 
بخش  داعش،  یا  اسالمی  دولت  می شوند.  نشر 
بزرگی از فعالیت هایش را به تبلیغات اختصاص 
تبلیغات  از نقِش  داده است. رهبران این گروه، 
به خوبی آگاه اند. مخاطِب آن ها نیز اکثراً جوانان 
هیجان  اند.  و  از شور  که سرشار   اند؛ جوانانی 
یا  و  نیست  خوب  جهان  وضِع  که  می دانند 
وجود  بی عدالتی  که  می دانند  نیست.  ایده آل 
دارد و تبعیض بیداد می کند. می دانند که توزیع 
و  دل زده  نمی گیرد.  صورت  عادالنه  امکانات 
ناراحت اند. از وضع موجود به تنگ آمده اند و 
می خواهند به وضع مطلوب برسند. چه چیزی 
می دهد؟!...  نجات  وضعیتی  چنین  از  را  آن ها 
راه  یک  آرمانی.  و  جدید  راه  یک  شک  بدون 
تازه که می گوید رسیدن به مقصد، بسیار کوتاه و 
نزدیک است. می گوید: »می جنگیم برای این که 
یا پیروز شویم و یا شهید، و در هر دو صورت 

باز ما برنده ایم.« 
نمی شود.  این  از  بهتر  است،  کوتاه  بسیار  راه 
آن گاه  است،  کوتاه  جا  همه  از  دستت  وقتی 
راهی  باشد؛  می تواند  گزینه  بهترین  کوتاه  راهِ 
به  و  می زند  دور  را  واقعیت های سرسخت  که 

آرمان های ابرگونه وارد می شود. 
گروه هایی که از نقش و تأثیِر زبان و ایدیولوژی 
آگاه اند، می دانند که از آن چه گونه به سود شان 
که  نیست  گروهی  یگانه  داعش  کنند.  استفاده 
چنین دیگران را تسخیر می کند. هیتلر وقتی در 
جایی سخنرانی می کرد، اگر کسی عضو حزب 
نازی ـ حزبی که رهبری اش را به عهده داشت 
حزب  به  حتمًا  سخنرانی اش  ختم  در  نبود،  ـ 

می پیوست. 
بر  زبان  تأثیر  از  بود.  قهاری  سخنراِن  هیتلر 
با  که  می دانست  داشت.  آگاهی  مردم  افکار 
استفاده از برش های تاریخ، چه گونه ایدیولوژی 
داعش  می کند.  چنین  نیز  داعش  کرد.  درست 
می دهد.  قرار  ایدیولوژی  خدمِت  در  را  دین 
کردِن  تبدیل  معنای  به  دین،  کردِن  ایدیولوژی 
است.  قدرت  به  برای دسترسی  به حربه یی  آن 
تعبیر داکتر عبدالکریم سروش در کتاب »فربه تر 
از ایدیولوژی« از دیِن ایدیولوژیک چنین است 
از  برش هایی  گرفتن  با  می کوشند  عده یی  که 
اهداف  خدمت  در  را  آن  مقدس،  نصوص 

سیاسِی خود قرار دهند. 
است.  سیاسی  دیِن  همان  ایدیولوژیک،  دین 
تبدیل  امکان  دینی  هر  که  دارد  باور  سروش 
شدن به ایدیولوژی را دارد. اما به اعتقاد او، دین 
از ایدیولوژی فربه تر و فراخ تر است. بخشی از 
تبدیل  ایدیولوژی  به  می توانند  دینی  گزاره های 
را  آن  دیگر  بخش های  که  صورتی  در  شوند 
و  تکفیری  گروه  هر  و  داعش  بگیرند.  نادیده 
از  بخشی  می کنند.  چنین  دین  با  دیگر،  حذفی 
آن را می گیرند و بخش های دیگِر آن را معطل 
می کنند. اگر چنین نکنند، آن گاه نمی توان از دین 

حربه یی برای مبارزه و جنگ ساخت. 
جنگ به ایدیولوژی نیاز دارد. به همین دلیل یکی 
از کارکردهای هر دولتی در کنار دیگر کارکردها 
آن  ایدیولوژیِک  کارکرد  آن،  کارویژه های  و 
است. دولت ها هم به ایدیولوژی نیاز دارند، حتا 
کارکرد  اما  جهان.  دولت های  دموکراتیک ترین 
ایدیولوژیک دولت های مدرن، کارکرد حداقلی 
حذفی،  و  تمامیت خواه  گروه های  اما  است. 

حداکثر استفاده از ایدیولوژی را می برند. 
برای  آن ها  از  بتوان  که  احادیثی  و  آیات  یافتن 
سختی  کار  کرد،  استفاده  انتقام جویانه  اهداِف 
نیست. می توان با تعبیر و تفسیر، چنین فضایی 
را خلق کرد؛ همان کاری را که در حال حاضر 
همۀ گروه های تروریست و تکفیری در سراسِر 
جهان انجام می دهند. این گروه ها تنها به اسالم 
و مسلمانان هم تعلق ندارند. در هر دین و آیینی 
می توان گروه های تکفیری را یافت، گاه زیر نامِ 
اما  انترناسیونالیسم.  نامِ  زیر  گاه  و  ناسیونالیسم 
ویژه گی های همۀ آن ها یکی است. همۀ آن ها راه 
کوتاه رسیدن به هدف های سیاسی خود را دنبال 
می کنند. همۀ آن ها می خواهند جهاِن پیچیده را 

ساده سازی کنند. 
یکی از کارکردهای مهم ایدیولوژی، ساده سازی 
آن، سیاه و سفید  کردِن  قطبی  دو  است؛  جهان 
را  جهان  می کند،  چنین  نیز  داعش  آن.  کردن 
برای  تالشی  جهان،  ساده سازی  می سازد.  ساده 
ویران کردِن آن است. هیتلر و استالین نیز جهان 
را ساده سازی کرده بودند و برای همین در پی 

ویران کردِن آن برآمدند. 
شود  معلوم  نوظهور  پدیده یی  شاید  داعش 
دارد. همواره در جهان  تاریخی  ولی ریشه های 
می توان به دنبال فراریاِن وضعیِت موجود گشت. 

داعش نیز به دنبال چنین فراریانی است.
گرفت.  آن  از  نمی توان  را  جهان  پیچیده گی   
کثرِت جهان را نمی توان از میان برداشت و همه 
را یکسان کرد. جهان چنین است و چنین بوده و 

خالق آن، چنین آن را خلق کرده است. 
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احمـد عمران

ایـدیـولـوژی
و شـکار انـسان هـا

 

 حضور طالبان در سالنگ جنوبی و قطع عبور و مرورِ 
وسایط نقلیه برای چند ساعت و درگیری در آن ساحه 
رسیده اند  توانایی  آن  به  حاال  طالبان  که  می دهد  نشان 
که بتوانند شاهراه های امن را ناامن کنند. جدا از آن نیز 
این رویداد، شدِت ناامنی ها در شمال کشور و باز شدِن 

جبهاِت گرم در والیت های شمالی را حکایت می دارد. 
در عین حال، دولت هم خط جنگ و هم خط صلح را 
استراتژی جدید برای مقابله با طالبان خوانده و امیدوار 
دل آراِی  ماهی  استراتژی،  این  تطبیق  با  بتواند  که  است 
خویش را صید کند. اما حضور طالبان در در شاهراه های 
مهِم کشور و تهدیدهای روزافزوِن آنان، بیان می کند که 
این گروه از این رهگذر، منافِع مقطعی و حتا طوالنی مدِت 
فراوانی برای خود تعریف کرده و دولت باید در برابر آن، 

اقداماِت جدی یی را روی دست گیرد. 
جادۀ صلح حاال با تمام اما و اگرهایش، برای نخستین بار 
روِی  در  رو  با حضورِ  گفت وگو ها  از  تازه یی  فاز  وارد 
نماینده گاِن باصالحیِت هر دو طرف شده است که این 
نتیجه،  در  و  روند  این  در  بنیادی  تحولی  نشان گِر  خود 
یافتن  دست  امر  در  امید  جدیِد  جوانه های  گرفتِن  جان 
روز  چند  تا  که  است  قرار  است.  امنیت  و  صلح  به 
این  این چنینی آغاز شود و  نشست های  دیگر، دور دومِ 
نشست می تواند به دولت افغانستان این فرصت را بدهد 
و  مطرح  بنیادین،  طرح  یک  عنوان  به  را  آتش بس  که 
پیش شرِط گفت و گوهای صلح را اجرای آن )آتش بس( 
در  که  بی صداقتی یی  با  پاکستان  آن،  غیر  در  کند.  اعالم 
این میان دارد، سعی می کند که از فرصت های دیپلماتیِک 
به  و  بپردازد  طالبان  تقویِت  به  کرده،  استفاده  رو  پیِش 

گسترش جبهاِت آنان از هر طریقی همت گمارد. 
با توجه به شرایط جدید و تحوالت اخیر، ما شاهد گذارِ 
باید  هستیم،  جدید  فازِ  به  و جنگ،  دو جبهۀ صلح  هر 
در  زیرا  کنیم ؛  بازی  محتاطانه  دیگری  زماِن  هر  از  بیش 
انداختن  به  بازی مبارزه علیه تروریسم، نمی توان  میدان 
تیرهای بی هدف در تاریکی دل خوش بود. رها کردِن تیر 
در دِل تاریکی شاید از یک سو سرنوشت تیرهای مان را 
نتیجۀ  از سوی دیگر گاه می تواند  ببرد، ولی  تاریکی  به 
معکوس هم داشته باشد. رفتن به میز مذاکره هم بدون 
یک برنامۀ از پیش تعریف شده، مصداق عینِی رها کردِن 
تیر در تاریکی است؛ همان طور که در میدان جنگ هم 
به  الزامًا  تاکتیکی،  و  استراتژی  هر  گرفتِن  دست  روی 

پیروزی نمی انجامد. 
با همین مقدمه به سراغ دو تحول عمدۀ جدید در میدان 

صلح و جنگ می رویم.
انتقادهای عمده در روند مدیریِت ناامنی های اخیِر شمال 
شخص  یعنی  مسلح  قوای  اعالی  سرقوماندان  به  هم 
به سهل انگاری  متهم  برمی گردد که گاهی  رییس جمهور 
رو،  هر  به  است.  شده  شمال  امنیتی  تهدیدات  برابر  در 
دولت در شرایط کنونی باید از ائتالِف غیررسمی یی که 
در شمال کشور به خاطر مقابله در برابر تهدیدها صورت 
گرفته، تا سطح مشروِع آن حمایت کند و اجازه ندهد که 
دشمنان در تطبیق راهبردهای شان در کشور موفق شوند.

بیزار  سخت  اخیر  ناامنی های  از  مردم  که  شک  بدون 
شده اند و در چنین شرایطی، هر بستری که در حمایت از 
نیروهای امنیتی کشور شکل بگیرد، می تواند اقبال بلندی 
از خود و پاک سازی والیات  برای دفاع  در بسیج مردم 

شمالی و شرقی و جنوبی کشور داشته باشد. 
 تجربه های پراکنده یی که در طول سال های اخیر شاهد 
آن بودیم، نشان داده که قیام های مردمی علیه گروه های 
تنها  دارد؛  و  داشته  موفقی  کارکرد  غیرمسوول،  مسلح 
نقطه ضعِف این حرکت های مردمی، عدم رهبرِی کارا و 
مقطعی بودِن آن هاست که به عنوان یک تجربه روی میز 

قرار دارد. 
در صورت  تنها  و  تنها  هم  طالبان  با  مذاکره  رو،  هر  به 
پیروزی قاطِع نیروهای خودی در میدان های نبرد است 

که می تواند موفق و چاره ساز باشد!

تیغ دولبۀ صلح و جنگ

دین را در خدمِت ایدیولوژی قرار 
می دهد. ایدیولوژی كردِن دین، به 
معنای تبدیل كردِن آن به حربه یی برای 
دسترسی به قدرت است. تعبير داكتر 
عبدالکریم سروش در كتاب »فربه تر از 
ایدیولوژی« از دیِن ایدیولوژیک چنين 
است كه عده یی می كوشند با گرفتن 
برش هایی از نصوص مقدس، آن را در 
خدمت اهداف سياسِی خود قرار دهند. 

دین ایدیولوژیک، همان دیِن سياسی 
است. سروش باور دارد كه هر دینی 
امکان تبدیل شدن به ایدیولوژی 
را دارد. اما به اعتقاد او، دین از 
ایدیولوژی فربه تر و فراخ تر است. 
بخشی از گزاره های دینی می توانند به 
ایدیولوژی تبدیل شوند در صورتی كه 
بخش های دیگر آن را نادیده بگيرند. 
داعش و هر گروه تکفيری و حذفی 
دیگر، با دین چنين می كنند. بخشی از 
آن را می گيرند و بخش های دیگِر آن را 
معطل می كنند. اگر چنين نکنند، آن گاه 
نمی توان از دین حربه یی برای مبارزه و 
جنگ ساخت
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نیروهای نظامی آذربایجان که پیش از این به افغانستان اعزام 
از  نفره  بازگشتند.  یک گروه 39  به کشور خود  بودند،  شده  
برنامه  تحت   2015 جنوری  که  آذربایجان  نظامی  نیروهای 
»حمایت قاطع« ناتو در افغانستان عازم این کشور شده بودند، 

به »باکو« بازگشتند.
نظامی  نیروی   95 از  متشکل  گروهی  که  حالیست  در  این 
آذربایجانی،2  داکتر نظامی و 2 سرباز متخصص ماین به منظور 
همکاری در ماموریت حمایت قاطع ناتو عازم افغانستان شدند.
میالدی   2002 سال  نوامبر   20 از  آذربایجان  نظامی  نیروهای 

تحت عنوان نیروهای »آیساف« در افغانستان فعالیت دارند.
طی موافقت نامه یی که میان افغانستان و ناتو امضا شد، نیروهای 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  مشاوره  و  آموزش  به  سازمان  این 

خواهند پرداخت و ماموریت نظامی نخواهند داشت.
با آغاز سال 2015 میالدی مرحله جدید برنامه حمایت قاطع 

ناتو در افغانستان آغاز شده است.

نقاب پوش ها به کوه صافی رسیده اند
نقاب پوش مسلح چهار تن را در ولسوالی  مردان 

کوه صافی والیت پروان پی هم به قتل رسانیدند .
کوه  ولسوالی  در  بود  نیز  معلم  که  دینی  عالم  یک 
روز  صبح  طالب  شورشیان  توسط  پروان  صافی 

جمعه به قتل رسید.
مسووالن دولتی ولسوالی کوه صافی والیت پروان 
می گویند صبح دیروز یک عالم دینی به نام نظام لدین 
که معلم لیسۀ انگوردره این ولسوالی نیز بود توسط 
باران  تیر  پچه خاک  منطقه  در  پوش  نقاب  افرادی 

شد.
پروان  والیت  صافی  کوه  ولسوالی  بیدار  سیف اهلل 
گفت:  جمهور  خبرگزاری  به  مطلب  این  ابراز  با 
مکتب  معلمین  از  تن  یک  الدین  نظام  »مولوی 
ولسوالی کوه صافی بود؛ که از مسیر راه ده سبز کابل 
دره  انگور  خود  منطقه  به  صافی  کوه  ولسوالی  به 
می رفت؛ در منطقۀ پچه خاک این ولسوالی احتماالً 
توسط شورشیان طالب از موتر پایین و تیرباران شده 

است«.
به گفتۀ او، این شخص به دلیل اینکه آموزگار مکتب 
شورشیان  توسط  داشت،  وظیفه  دولت  در  و  بوده 

طالب کشته شده است.
از  نیز یکی  بیدار می افزاید که شب اول عید  آقای 
خیل«  »مومن  روستای  دار  قریه  و  قومی  متنفذین 
این ولسوالی را شورشیان طالب هنگام عبادت در 

بودند و روز اول عید یک  به قتل رسانیده  مسجد 
فرد عادی و یک آشپز ارتش ملی که در کابل وظیفه 
داشت نیز توسط طالبان مسلح به قتل رسیده است.

افراد را  این  بیدار تصریح می کند: کسانی که  آقای 
در ولسوالی کوه صافی به قتل رسانیده اند؛ اشخاص 
نقاب پوش بودند که لباس های سیاه به تن داشتند 

که پیش از این از جمله شورشیان طالب بودند.
به گفتۀ او، تحقیقات دولت در زمینه اینکه، این ها از 
گروه داعش اند و یا خیر، مدت هاست آغاز شده؛ 

اما تاکنون نتیجه یی به دست نیامده است.
شورای  رییس  محمدولی  حاجی  حال،  عین  در 
انکشافی ولسوالی کوه صافی والیت پروان با اظهار 

صافی  کوه  ولسوالی  در  »امنیت  می گوید:  نگرانی 
تاکنون  عید  اول  از شب  است؛  بسیار خراب شده 
اند؛ کسانی که  نفر توسط طالبان کشته شده  چهار 
در دولت وظیفه داشته باشند و یا همکار با دولت 

باشند؛ توسط طالبان مسلح کشته می شوند«.
به گفتۀ او، جنت گل باشنده روستای »شیرکی« آشپز 
ارتش ملی بود و در کابل وظیفه داشت. او توسط 
شورشیان طالب به کوه برده شده و در روز اول عید 

کشته شد.
ولسوالی کوه صافی یکی از ولسوالی های نسبتًاناامن 
والیت پروان است که رویدادهای خونین از آن زیاد 

گزارش می شود.

صلح بانان آذربایجانی
 افغانستان را ترک کردند

مقبرۀ امیر علی شیر نوایی 
ساخته می شود

راز های تازۀ کتابخانۀ» درخت دانش«

برشنانظری – كانادا 
یک موسسه کانادایی که برای افغان ها در زمینه آموزش و تربیۀ معلم در افغانستان 
کار می کند، فرصت های تازه یی را به هدف گسترش مواد درسی و دسترسی بیشتر 

شاگردان و معلمین به این مواد، فراهم کرده است. 
 Canadian women for Afghan( » موسسه ء » زنان کانادایی برای زنان افغان
women( که در کابل نیز دفتر دارد، با ایجاد صفحۀ انترنتی » درخت دانش« کار 
دسترسی به معلومات تازه و مواد درسی مطابق به نصاب تعلیمی افغانستان را ساده تر 

ساخته است. 
این موسسه که مقر آن در کاناداست، اما در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با افغان ها در 
کابل و چندین والیت افغانستان کار می کند، دریافته است که افزایش میزان دسترسی 
معلمین و شاگردان مکاتب و حتی موسسات تحصیالت عالی در کشور به انترنت، به 

تعداد بازدید کننده های صفحه انترنتی » درخت دانش« نیز افزوده است. 
و  کامل  دسترسی  استادان،  و  مکاتب  شاگردان  ویژه  به  افغان ها  از  بسیاری  آنکه  با 
دومدار به انترنت و کمپیوتر ندارند، اما مسوولین این موسسه می گویند که همه روزه 
صدها تن از شاگردان مکاتب و معلمین در سراسر افغانستان و حتی بیرون از این 
کشور صفحهء آموزشی و تربیتی » درخت دانش« را باز می کنند و از مواد درسی آن 

به عنوان معلومات ضمنی و حتی لکچرهای صنفی استفاده می نمایند. 
به تازه گی یکی از استادان انستیتوت پیدا گوژی والیت دورافتادهء نیمروز، در نامه یی 
به موسسهء »زنان کانادایی برای زنان افغان« نوشته است که از » درخت دانش« به 
عنوان منبع غنی معلومات و اطالعات برای شاگردان و استادان استفاده می کند. وی 
همچنان نوشته است: » داشته های این صفحه انترنتی برای ما کمک کرده است تا از 
آن برای آموزش استادان در این والیت دور افتاده استفاده کنیم. من حتی با استفاده 
از متن ها و مواد موجود در این صفحه به استادان در حل مشکالت درسی شان کمک 

می کنم« . 
لورین اووت یکی از مسوولین این موسسه می گوید که با توجه به حجم مواد درسی 
مورد نیاز شاگردان و معلمین در افغانستان، صفحهء » درخت دانش« تالش کرده است 

تا مواد بیشتری را به هر دو زبان ملی افغانستان، یعنی دری و پشتو فراهم بیاورد. 
همین اکنون حدود دو هزار متن آموزشی به شمول کتاب های معلوماتی و سایر مواد 

در پانزده رشته مختلف درسی روی صفحه » درخت دانش« موجود است. 
لورین می گوید که آنان به ترجمان های رضاکار زبان پشتو نیاز جدی دارند تا بتوانند 

برخی مواد درسی و معلوماتی را برای شاگردان و معلمین به پشتو ترجمه کرده و 
بخش زبان پشتوی صفحه را تقویت کنند.

ترجمان ها و کسانی که با صفحه » درخت دانش « و در مجموع با موسسهء » زنان 
از  بیرون  افغان « به طور رضا کار فعالیت می کنند، در داخل و  کانادایی برای زنان 
روند  تقویت  و  آموزش  مسایل  به  که  هستند  افغانهای  عمدتآ  و  هستند  افغانستان 

آموزش در کشور شان عالقمندی دارند. 
نظام تعلیمی افغانستان در جریان سال های جنگ به شدت صدمه دیده و فراهم کردن 
زمینه های آموزش بهتر و تاسیس مکاتب مجهز مستلزم سال ها کار و فعالیت جدی 

در این کشور است. 
در جریان بیشتر از یک دهه گذشته در افغانستان در این زمینه فعالیت های زیادی به 
کمک کشورهای مختلف از جمله ایاالت متحده امریکا، کانادا، سویدن و برخی از 

موسسات بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد صورت گرفته است. 
اما به نظر می رسد که فساد اداری و سوء استفاده های فراوان در این جریان نیز باعث 
گردیده است که بخشی از این کمک ها حیف و میل شده و میزان دسترسی شاگردان 

به تسهیالت آموزشی، همچنان محدود بماند. 
کارشناسان امور معارف می گویند که گسترش فعالیت ها برای نظام تعلیمی با استفاده 
از تکنالوژی مدرن می تواند مصارف گزاف و سوء استفاده ها را کاهش داده و در 
عوض میزان دسترسی شاگردان و معلمین را به مواد درسی و استفاده درست از آن، 

افزایش بدهد و کیفیت آموزش را با توجه به خواست زمان، بلند ببرد. 
موسسهء » زنان کانادایی برای زنان افغان« فعالیت های خود را از سال 1996 میالدی 
به هدف کمک به روند آموزش در افغانستان آغاز کرده، اما در جریان یک دهه گذشته 
این فعالیت ها با جدیت بیشتر و با تمرکز به مرکز و والیات افغانستان ادامه یافته است. 
 Captain Mattew( به تازه گی این موسسه به کمک مالی خانوادهء کپتان ماتی داو
بم  انفجار یک  نتیجه  J. Dawe( - سرباز کانادایی که در سال 2007 میالدی در 
در افغانستان کشته شد، کتابخانه یی را برای  » لیسه نسوان مراد خواجه« در والیت 

کاپیسا ایجاد کرد. 
این موسسه ابراز عالقمندی کرده است که  در کنار تقویت صفحه انترنتی » درخت 
دانش«، روند ایجاد چنین کتابخانه ها را در مکاتب مرکز و والیات افغانستان همچنان 

ادامه بدهد.  

وزیر  نوایی،  شیر  علی  امیر  مقبرۀ  بیشتر  هرچه  بازسازی  کار 
آغاز  هرات  در  صبح  تیموریان  حکومت  خردمند  و  دانشمند 

شد.
به  هرات  والیت  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  رئوفیان،  آریا 
سال های  در  نوایی  شیر  علی  امیر  مقبرۀ  گفت،  خبرنگاران 
ماه  از حدود 6  باالخره  را دیده و  زیادی  گذشته، آسیب های 
آغاز  آرام گاه  این  به سازی  برای  این سو تالش هایی  به  پیش 

شده است.
نبی  بنیاد خیریه یی  و  بابر  – جهانی  فرهنگی  بنیاد  او،  بیان  به 
زاده، مجری و تمویل کنندۀ تجدید بنا خواهند بود و در مرحلۀ 
دورۀ  وزیر  این  آرام گاه  ورودی  درب  و  قبر  سنگ  نخست، 

تیموریان جاسازی خواهد شد.
آقای رئوفیان در کنار این افزود: قرار است پس از تکمیل پروژۀ 
آرام گاه امیرعلی شیر نوایی، باغ اطراف این مقبره هم به صورت 

عصری و با تمامی امکانات بازسازی شود.
درب  و  قبر  سنگ  کارگذاری  و  طراحی  در  که  است  گفتنی 

ورودی این آرام گاه، متخصصین ازبکستانی حضور دارند.
علی شیر نوایی، از نام دارترین سیاست مداران و فرهنگ مردان 
روزگار فرمان روایی تیموریان در خراسان زمین به شمار می آید.

او مردی نیکوصفت و دانشمند و شاعر بوده و اشعار بسیاری به 
دو زبان فارسی و ترکی جغتایی دارد؛ به همین جهت مشهور به 
»ذوللسانین« بود. تخلص او در اشعار ترکی »نوایی« و در اشعار 

فارسی »فانی« است.
او در سال ۸۴۴ ه . ق. در هرات متولد شد و تحصیالت اولیه 
خود را نزد پدرش کیچکینه بخشی - که از جمله امرای دربار 
به  تحصیل  ادامۀ  برای  سپس  و  کرد  کسب   - بود  تیموریان 

سمرقند رفت.
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بخشبیستوسوم
بخش نخست

رستم شاه محمدی
    عبدالحفيظ منصور

به  دست  پی  بردند،  ناکامی خود  به  این که  از  بعد  هفته  نیروهای شوروی شش 
حملۀ ششم زدند که آن نیز سودی برای شان نبخشید. پیروزی و غلبۀ مجاهدین 
با فتح گارنیزیون »برجمن« در تابستان آن سال آشکار گردید. این عملیات که به 
فرماندهی قوماندان »گدامحمد« و قوماندان »گلزارخان« صورت پذیرفت، یکی از 
فتوحات درخشاِن مجاهدیِن پنجشیر است. وسایل غنیمتی از این گارنیزیون، شامل 
هفت عراده زره پوش، دو عراده موتر، سه پایه توپ اوبوس سه میل D-30، دو 
 AK-۴7 میل هاوان 122 میلی متری، چهار میل هاوان ۸2 ملی متری، پنج صد میل
بارز  فتوحات  از  لوازم جنگی می شد.)20( یکی دیگر  مقادیر زیادی سامان و  و 
مجاهدین، فتح کندک دولتی مستقر در »سریچه« )بازارک( است، که مجاهدین به 
قیادت قوماندان محمدعظیم در حالی که در دو جناح آن پایگاه های بزرگ شوروی 
قرار داشت، در روز روشن آن را فتح نمودند. تمام عراده جات دشمن که شامل 

هشت عراده تانک می شد و افراد آن که به هشتاد تن می رسیدند، دستگیر شدند.
از جمله حمالتی که افسران شوروی را به حیرت واداشت، حمله های کماندویی 
مجاهدین به قوماندانی »پناه خان« در رخه و به فرماندهی عبدالحکیم )از پیاوشت( 
در اعنابه بود، که طی آن مجاهدین شبانه به قلِب دشمن نفوذ نموده و مراکزشان 

را هدف قرار دادند. 
هم چنان عملیات موفقانۀ دیگِر مجاهدین باالی قطار اکماالتی رژیم کابل در بازار 
»قابضان« صورت پذیرفت که در اثر آن ۴5 الری طعمۀ حریق شد و یازده تن از 

افراد دولتی به اسارت مجاهدین درآمدند.
در طول این جنگ، مقاومت مجاهدین آبدره به فرماندهی بهلول خان را نمی توان 
فراموش کرد که راه بین اعنابه و رخه را به روی کاروان های نظامی دشمن بستند، 

تا این که شوروی ها مجبور به احداث سرک جدیدی در ناحیۀ تاواخ شدند.
اما مهم ترین دستاورد ارتش سرخ در این مدت، اجرای یک عملیات غافل گیرانه 
اثر آن، 22 مجاهد به شمول شاه نظر قوماندان قطعۀ متحرک  در شابه بود که بر 
نمبر سوم، شهید شدند و هم اکنون مدفن جمعی این شهدا به »پره شهیدان« مشهور 

است.
شوروی ها با شدت گرفتِن حمالت مجاهدین و ضعف روحی سربازان شان، برای 

بار اول به خاطر جلوگیری از حمالت مجاهدین، از ماین ضد نفر کار گرفتند.
نیروهای شوروی ابتدا در قرارگاه حصارک به ماین کاری پرداختند که در اثر آن 12 
مجاهد یک جا جان خود را از دست دادند. سپس روس ها به سرعت در اطراف 
تمام پوسته ها و گارنیزیون های خویش، هزاران ماین را به روش های مختلف فرش 
نمودند که به دلیل نابلدِی مجاهدین با آن، ده ها مجاهد شهید و یا مجروح گردیدند 

که در آن میان، عبدالواحد قوماندان قرارگاه پارنده، یک پایش قطع شد.
احصاییۀ  طبق  باقی ست.  نیز  هنوز  تا  و  ماند  باقی  مدت ها  تا  ماین،  سوء  اثرات 
قرارگاه چمالورده، طی یک ماه اول عقب نشینی قوای شوروی از رخه به اعنابه 
در سال 1362ش، ۴5 مجاهد به شمول قوماندان گل حیدر بر اثر انفجار ماین، از 
ناحیه پای مجروح شدند. و چه بسا مجاهدینی که به علت نبود داکتر و لوازم طبی، 

پای شان ذریعۀ ارۀ چوب بری قطع شد.
به  راجع  می شد.  بمباران  شام  تا  بام  از  بی سابقه  به طور  پنجشیر  در طول جنگ، 
شدت بمباردمان ها یک خبرنگار خارجی مشاهداتش را در مجلۀ »تایم« به نشر 
پارنده  تنها در یک روز 223 بمب در درۀ کوچِک  سپرد، که در آن گفته شده؛ 
توسط هواپیماهای شوروی پرتاب گردید که منجر به قتل یک نفر و جراحت یک 

تن دیگر شد.)21(
استفادۀ شوروی ها از قوای هوایی در حمالت مذکور، به دلیل نبود صوف های کافی 
و کثرت اهالی، کارگر بود و باعث تلفات و ضایعات جانی و مالِی زیادی گردید. 
بارها دیده شد که هدف هواپیماهای شوروی تنها انسان ها نه، بلکه چارپایان نیز 

بودند.
مردم از زمان آغاز جنگ، مساکن خویش را ترک گفته به کوه ها پناه بردند و از 
این که غافلگیر شده بودند، نتوانستند مواد غذایی و البسۀ مورد نیازشان را با خود 
اما با وجود آن، آن چه در توش و توان داشتند، به مجاهدین کمک  حمل کنند. 
کردند؛ به طور مثال به گفتۀ قره بیگ خان، قرارگاه حصارک در آغاز جنگ فقط 16 
افغانی نقد و 25 سیر آرد داشت که به هیچ صورت پاسخ گوی نیاز مجاهدیِن آن 
نبود. در این اوضاع، اهالی حصارک با کمک های مالی مجاهدین را یاری رسانیدند 

و تنها در یک مورد 160 رأس بز برای مصرِف مجاهدین کمک کردند.

کـارنامـۀ
مســعود

اقبال  نگرِش  به  پرداختن  با  حاضر  مقالۀ 
و  خدا  دین،  جدید،  علم  دربارۀ  الهوری 
جهان طبیعت، نشان می دهد که در نظِر او 
علم و دین نه در تعارض و نه در تمایز و 
جدایی، بلکه در تعامل با یکدیگرند. آن هم 
از آن رو که وی معتقد است قرآن برخالف 
تصور رایج عمده، تکیه اش نه بر نظرورزی 
انتزاعی و ذهنی، بلکه بر  امور  به  و توجه 
بنابراین  است.  عمل  و  مشاهده  و  تجربه 
علوم جدید ـ که با تکیه بر خرد استقرایی 
روح  با  تعارضی  هیچ  ـ  گرفته اند  شکل 
تعالیم قرآنی و اسالمی ندارند و حتا جالب 
برده اند.  بهره  قرآن  تعالیم  از  این که  توجه 
از جانب دیگر، اقبال الهوری، واقعیت را 
یک کل تصور می نماید که دارای سطوح و 
ابعاد مختلف و متعددی است که هر یک 
از علم و دین با روش های خاص خویش 
را  کل  واقعیِت  این  از  ابعادی  می توانند 
معلوم و آشکار سازند. بنابراین الزمۀ ارایۀ 
و  علم  تعامل  واقعیت،  از  جامع  تفسیری 

دین با یک دیگر است. 
مقدمه 

می نگریم،  اندیشه ها  تاریخ  به  که  هنگامی 
که  هستیم  روبه رو  پرسش هایی  با  گاه 
می توان آن ها را پرسش هایی دغدغه برانگیز 
پرسش ها،  این  پاسخ های  که  چرا  نامید. 
برانگیخته  را  منازعات  و  مناقشات  بسی 
از  پرسش  پرسش ها،  این  از  یکی  است. 
نسبت علم و دین است. این پرسش اگرچه 
غرب  در  هم  ابتدا  و  اخیر  قرون  طی  در 
مطرح شد، ولیکن دامنۀ آن به جهان اسالم 
اندیشمنداِن  اذهان  و  یافت  گسترش  نیز 

مسلمان را به خود مشغول نمود. 

در واقع از هنگامی که علوم جدید توانست 
در سایۀ نگرش ریاضی وار، پرده از رازهای 
در  تصرف  دست  حتا  و  برداشته  طبیعت 
آن بگشاید، این تصور در اذهان برخی از 
تکیه گاه  یگانه  پیدا شد که گویی  متفکران 
تصور  این  است.  علم  فقط  بشر،  معرفتی 
که با تحوالتی ژرف در حوزه های مختلف 
حیات بشر تقویت می شد، ناگزیر به اصالح 
و تعدیل تصوراِت دین داران نسبت به خدا، 
انسان و جهان طبیعت انجامید. بدین سان، 
به  میالدی  هفدهم  قرن  طی  در  صحنه یی 
رویارویی  میدان  اولین  که  پیوست  وقوع 
جدی علم و دین گشت. به طوری که شاید 
بتوان رابطه میان علم و دین را در قالب سه 

رویکرد مطرح کرد:1 
دین  و  علم  این که  به  باور  تعارض:   )1
در  غایت  و  روش  موضوع،  حیث  از 
مخالفت و تضاد با یک دیگر قرار داشته و 

آشتی ناپذیرند. 
به  دین  و  علم  این که  به  قول  تمایز:   )2
از  و  داشته  تعلق  جداگانه یی  قلمروهای 
کاماًل  شیوه هایی  با  مدعیاتی  دارای  این رو 
از  یک  هر  هستند.  یکدیگر  از  متفاوت 
از  باید  علمی  دانشمندان  و  دین  عالمان 
دیگری  قلمرِو  در  نظر  اظهار  و  ورود 

خودداری نماید. 
میان  آن،  بر  بنا  که  رویکردی  تعامل:   )3
بلکه  تمایز،  نه  و  تضاد  نه  دین  و  علم 
هماهنگی و تعامل وجود دارد که می تواند 
میان علم و دین  به گفت وگو و همکاری 
اگرچه  رویکردی،  چنین  مطابق  بیانجامد. 
و  روش  موضوع،  حیث  از  دین  و  علم 
غایت، تفاوت هایی با یکدیگر داشته، ولی 

علم و دین با هماهنگی و تکمیل یکدیگر 
می توانند از جهان به منزلۀ یک کل تفسیر 
و تبیینی جامع ارایه دهند. به سخن دیگر، 
ایمان  افق  می تواند  علم  رویکرد،  این  در 
دینی را وسعت بخشد و دیدگاه ایمان دینی 
عمیق تر  جهان  از  را  ما  شناخت  می تواند 

سازد.2 
اما داستان نسبت علم و دین در جهان اسالم 
حدود  از  واقع  به  است.  دیگر  گونه یی  به 
که  است  میالدی  نوزدهم  و  هجدهم  قرن 
جهان اسالم با علوم جدید و دستاوردهای 
می کند.  پیدا  مواجهه  آن  نظرِی  و  عملی 
حاصل  زیادی  حدود  تا  البته  مواجهه  این 
اسالم  جهان  دامن گیر  که  بود  جنگ هایی 
شده بود؛ جنگ هایی که عمومًا با شکست 
ترتیب  بدین  بود.  همراه  مسلمان  جوامع 
توان مندی های  از  برخورداری  برای  تالش 
در عرصۀ  عقب مانده گی  بر  غلبه  و  نظامی 
جهان  که  بود  عاملی  عمده ترین  فنّاوری 
علوم  از  بهره گیری  سمت  به  را  اسالم 
جدید و دستاوردهای آن سوق داد. گویی 
در چنین فضایی، علم جدید به منزلۀ ابزار 
قدرت تصور می گشت و همین تصور بود 
که تأثیر عمیقی بر رابطه میان جهان اسالم 
و جهان مدرن و به ویژه علوم جدید نهاد. 
توان مندی های  و  ابزارها  به  نیاز  همین 
از  مسلمانان  استقبال  مایۀ  که  تکنولوژیک 
علوم جدید گشت، در سطحی دیگر سبب 
و  مسلمان  جوامع  میان  مواجهه  تا  گردید 
علوم جدید در قالب پرسش از چه گونه گی 
جدید،  علوم  و  دینی  باورهای  میان  رابطه 
شکل گیرد. در پاسخ به این پرسش بود که: 
به  دینی  باورهای  معرفی  با  عده یی   )1
عنوان مهم ترین عامل عقب مانده گی جوامع 
غربی  چه گونه  دغدغۀشان  عمدۀ  اسالمی، 

شدن بود؛ 
2( برخی دیگر با پشت کردن به علم جدید 
این  دغدغۀشان  عمدۀ  آن،  دستاوردهای  و 

بود که چه گونه می توان غرب زدایی کرد؛ 
3( اما در این میان جریانی دیگر هم شکل 
به اخذ گزینشِی علوم جدید و  گرفت که 
دستاوردهای آن باور داشتند و بر آن بودند 
با  ناسازگاری  سر  تنها  نه  جدید  علوم  که 
دین اسالم ندارد، بلکه برعکس علوم جدید 
دارد.  اسالمی  تمدنی  و  فرهنگ  در  ریشه 
می توان  را  جریان  این  دغدغۀ  مهم ترین 
مدرن  دنیای  در  بودن  مسلمان  چه گونه 
دانست. این جریان سوم که در آغاز بیش 
از همه مدیون تالش های سید جمال الدین 
بود، به جریانی توان مند و گسترده در جهان 
اسالم تبدیل گشت و از سوی متفکران و 
اندیشمندان بعدی دنبال گردید که یکی از 
الهوری  اقبال  محمد  ایشان،  برجسته ترین 
میان  رابطه  تبیین  به  حاضر  نوشتار  است. 
بزرِگ  متفکر  این  دیدگاه  از  دین  و  علم 

مسلمان می پردازد. 

تعامل علم 

و دین از دیدگاه اقبال الهوری
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نویسنده گان  همایش  در یک  میالدی  در سال 19۴6 
ایرانی، نیما شعر می خواند که در سیستم برق اختالل 
ایجاد شد و ناچار برای روشن کردِن همایش از شمع 
استفاده کردند؛ جالل آل احمد که بعدها »غرب زده گی« 
را نوشت، نظرش به نیما افتاد که شعرش را در پرتِو 
شمع می خواند، کلۀ تاس و کالنش که در مقابل پرتِو 
شمع می درخشید، چروکیده گی های دور حفرۀ چشم 
جسامِت  با  و  می نمود  عمیق تر  اندکی  که  دهانش  و 
یک  تمام عیارِ  نمونۀ  می نمود،  بی تناسب  کوچکش 
سیمای مخوف و وحشتناک در نظِر آل احمد شمرده 
شده بود. آل احمد بعدها با خودش می اندیشید: »من 
در آن زمان شگفت زده شده بودم که این صدای بم و 

بی سروته از کجا بلند می شود.« 
به  بود،  محافظه کار  مالی  یک  فرزند  که  احمد  آل 
نهادی  ـ  بود  شده  پل تخنیک  وارد  مخفی  صورِت 
ـ  شد  تبدیل  تهران  دانشگاه  از  بخشی  به  بعدها  که 
و با قرار گرفتن در نهادی با روش تدریس اروپایی، 
و شکاک  الغراندام  مردی  که  او  شد؛  روشن  ذهنش 
بود، موهایش را با آرایش جالبی به عقب شانه می زد 
بِر  و  دور  در  را  وقِت خود  دیگر روشن فکران،  با  و 
به حزب  نیما  مانند  احمد  آل  می کرد.  سپری  کافه ها 
این گروه  اما روابط  پیوست،  ایران  مارکسیسِت تودۀ 
اتحاد  قالب  در  خارجی  امپریالیستی  قدرت های  با 
با  سهم گیری  به  متقاعد  را  او  شوروی،  جماهیِر 
ملی گرایان دورِ مجلس محمد مصدق نمود که جنبش 

ملی سازی صنعت نفت را به عهده داشت. 
رهبری  به  نظامی  کودتای  یک   ،1953 سال  در 
سبب  بریتانیا  و  امریکا  استخباراتی  نماینده گی های 
حفاری  روند  بریتانیا  و  گردید  مصدق  براندازی 
دهه،  پایان همان  در  از سر گرفت.  را  نفت  چاه های 
ایجاد یک  امِر  امریکا در  سازمان استخبارات مرکزی 
را  سیاسی  مخالفان  که  نمود  کمک  مخفی  پولیس 
شکنجه نموده و به قتل برسانند. روشن فکران کشور 
وحشت زده شده بودند.  زمانی که سازمان استخبارات 
پول  ایرانی  روزنامه های  سردبیران  به  امریکا  مرکزی 
روسیه مصدق  که  کنند  گزارش  آن ها  تا  می پرداخت 
را در جیِب خود دارد؛ آِل احمد از اندیشه های چپی 
سرخورده شده بود و در یک نامۀ سرگشاده به تلخی 
شکایت نمود: »نیما که به نسل خودش یک زنده گی 
این  وعده اش  تحقق  جای  به  بود،  کرده  وعده  ادبی 
شاعر، مخاطبان نسِل خود را به گوداِل سیاست پرتاب 
و  درگذشت  نیما   1960 سال های  در  است.«  کرده 
در این زمان، دو شخصیت مورد نظِر ما با هم رابطۀ 
نسبتا خوب داشتند و آِل احمد آگهی وفاِت نیما را با 
یک روحیۀ انتقادی اما با احساس و صادقانه نوشت: 

»پیرمرد چشم های ما بود«. 
آِل احمد توجه خود را دوباره به استقالل ایران معطوف 

نمود. مانند هر مدرنیست خوِب دیگر، او نگاه هایش 
را به اعتبار و اصالت متمرکز نموده بود. از دیدگاهِ او، 
شده  نام برده  فضیلت  دو  این  برابر  در  بزرگ  تهدید 
روسیه  و  امریکا  اروپا،  از  از جانب غرب مخصوصًا 
محسوس بود. تهدید در صورِت دانشجویانی که مانند 
کرده  تحصیل  غربی  دانشمندان  نزد  احمد  آل  خود 
بودند، به ایران رسید. او نوشت: »من از غرب زده گی 
شاید  امر  این  اما  می گویم  سخن  سل  بیماری  مانند 
بیشتر داشته  به هجوم شپشک به جاِن گندم شباهت 
تباه  را  این آفت چه گونه گندم  آیا دیده اید که  باشد. 
می کند،  تباه  درون  از  را  گندم  آفت  این  می سازد؟ 
صورِت گندم سالم و دست نخورده به نظر می آید اما 
این گندم پوِش میان تهی یی بیش نیست، درست مانند 
درختی که کرم ساقه اش را تباه نموده و ایستاده جان 

سپرده است.« 
می نمود  استدالل  احمد  آِل  مدرنیزاسیون،  پرچم  زیِر 
اندیشه های  تقلید  در  را  سال  صدها  ایرانی ها  که 
به سر  قیمت توسعۀ فرهنگ ماشینی آن ها  به  غربی ها 
غربی،  سرگرمی های  در  غرق  ایرانی ها  اند.  برده 
دستگاه های  توسط  شده  تهیه  محصوالت  از  انبوهی 
روشن فکر  طبقۀ  می کنند.  مصرف  را  غربی  تولیدی 
سوار  و  بوده  غربی  شاعرانۀ  فرم های  گرویدۀ  ایرانی 
بر موترهای خارجی فخرفروشی می کنند. ماشین آالت 
هرگز  یا  و  افتاده  فراموشی  محاِق  در  ایرانی  صنعتی 
ساخته نشده اند. نتیجۀ این رویکرد!؛ این کشور پوستی 
آماده شده  غربی  استیالی  برای  کاماًل  و  نیست  بیش 

است. 
تنها راه نجات را که آِل احمد برای ایران نشان می داد، 
ساختن  و  سرزمین  این  مخصوِص  فرهنگ  رشد 
درستی  به  او  دیدگاه های  بود.  ایران  کارخانه های 
نشِر  از  بعدتر  اندکی  بود.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
به  نزدیک  را  خود  مواضع  احمد  آِل  »غرب زده گی«، 
که  یافت  خمینی  روح اهلل  آیت اهلل  دیدگاه های صریح 
به فرانسه تبعید شده بود. خمینی یک نسخۀ کتاب آِل 
احمد را با خود داشت، آِل احمد می پرسید: »چه گونه 
گفت وگوی  اید؟«  آمده  دیدگاه ها  این  سر  بر  شما 
آن ها به زودی پایان یافت. رهبر معظم ایران در یک 
مصاحبه از آِل احمد یاد کرده گفت: »سوگ مندانه، من 
دوباره هرگز ایشان ]آِل احمد[ را ندیدم، ان شاء اهلل 

خداوند ایشان را قرین رحمت خود گرداند.« 
دانشمندان هنوز بر سِر این که آیا آِل احمد حکومت 
شبیه حکومت امروزیِن ایران را مِد نظر داشت یا خیر، 
اختالف نظر دارند. حتا بعضی از دانشمندان با این باور 
که او بیشتر از ارایۀ یک دکترین منسجم با بیان این 
عبارت ها راحت تر بود، این پرسش را مطرح می کنند 
هر  به  داشت.  اعتقادی  می گفت  آن چه  به  او  آیا  که 
حال، قصدی یا غیِرقصدی این نویسنده نقشه یی را به 

دسِت انقالبیون داد و آن ها را به سرزمین روشن فکراِن 
چپ رهنمایی کرد. زمانی که روحانیان به سِر اقتدار 
آمدند، چهرۀ آِل احمد را بر مهرهای شان چسپانیدند 
و مبتنی بر پیشنهادهای او میان اسالم و جهان مدرن 

آشتی کردند. 
شعر  ویتمن  والت  مانند  که  ایرانی  جوانان  سرانجام، 
با  نشدند،  ایران دشمن شمرده  درون  از  می سرودند، 
قدرتمند  خارجی های  عادات  به  را  خود  بی پروایی 
تسلیم نمودند، چنان که جالِل آل احمد به این مورد 
که  خارجی  قدرت های  است.  کرده  اشاره  تلویحًا 
دوست دارند ایران را به خاطر منابع موجودش غارت 
کنند، باالی جوانانی که عاشق کوکاکوال و اندیشمندان 
فرانسوی اند، اعتماد نمی کنند. باآلخره آن قدرت های 
خارجی مجبور شدند که با روش های کهِن استفاده از 
را تحت  امور  و  وارد کشور شوند  پول،  و  خشونت 

فرمان درآورند. 
حق  حفظ  برای  را  تدابیری  ایران  آن که  از  پس  حتا 
مقداری  هیچ  گرفت،  دست  روی  خود  حاکمیت 
ورود  جلِو  نتوانست  توقیف  یا  تحریم  سانسور، 
اندیشه های اصطالحًا غربی را به درون کشور بگیرد. 
و در حالی که اکنون امکانات تنش زدایی ایجاد شده 
به  ایران  در  غربی  های  اندیشه  ورود  رونِد  است، 
مارچ،  ماه  مبدل خواهد شد. در  نیرومند  یک جریان 
زمانی که توافق هسته یی در سطح پارلمان اعالم شد، 
ایرانی ها در توییتر از آن به »پایان یافتن زمستان« تعبیر 
نمودند. این تعبیر به ترانه یی اشاره داشت که در سال 
2009 از سوی جنبش سبز ساخته شده بود. ایدۀ پایان 
 1979 در  اسالمی  انقالب  اوایل  در  زمستان  یافتن 
شهرت یافته بود و پیش از آن، یک مارکسیسِت ایرانی 
با اقتباس از ترانۀ مردم ارمنی در اوایل سدۀ بیستم آن 
توافق هسته یی  از  بود. بدون شک، تجلیل  را ساخته 
در سطح پارلمان توسط جوانان برای ایرانیان مذهبی، 
نوعی حس شبیه خارِ در گلو را تداعی می کند. یک 
نشر شده در روزنامۀ گاردین، چندین جواِن  تصویر 
شاد و سرمست را نشان می دهد که در بیرون قلیون 
دود می کنند و روی سینۀ پیراهِن یکی از آن ها بروکلین 
ـ نام یکی از انجمن های پنجگانۀ شهر نیویارک ـ رسم 

شده است. 
به نظر می رسد رییس جمهور اوباما از این نگرانی ها 
آگاهی دارد. یک هفته پس از اعالن توافق، او بیانیه یی 
منتقدینش  نشاندن  فرو  برای  ظاهراً  که  کرد  ایراد  را 
ایران  رهبران  به  آن خطاب  در  که  بود  طراحی شده 
ایران  منازعۀ  مورد  موضوع  فرهنگی  »اصالح  گفت: 
اگر  حتا  است.  توافق خوب  یک  این  نبود،  غرب  و 
هرگز در موضوع ایران پس از توافق امضا شده تغییر 
ایجاد نشود«. لحِن سخن اوباما تغییر کرد و ادامه داد: 
»تفاوت های ما واقعی است و تاریخ دشوار میان هر دو 

ملت نمی تواند ندیده گرفته شود. اما ممکن است تغییر 
نماید. روش های مبتنی بر خشونت و ایدیولوژی های 
به  حمله  بر  استوار  خارجی  پالیسی  با  انعطاف ناپذیر 
همسایه گان و یا محو اسراییل، فرجام مرگبار در پی 
خواهد داشت. ممکن است یک راه متفاوت، یا یکی 
از راهِ حل های صبورانه و صلح آمیز برای خشونت ها، 
زمینه را برای هماهنگی بیشتر با اقتصاد جهانی مساعد 
بر  را  راه  بین المللی  جامعۀ  با  بیشتر  تعامل  بسازد. 
رونِق  و  پیشرفت  زمینۀ  در  ایران  مردم  توانمندسازی 
بیشتر می گشاید. این توافق، فرصتی را برای حرکت 
این   از  باید  و  می نماید   فراهم  جدید  مسیر  یک  در 

فرصت استفاده نماییم.« 
مردم ایران در نهایت یک مسیِر خاص را برای خود 
برخواهند گزید که چه چیزی را نگه دارند و چه چیزی 
را به دور بیندازند. در تابستان سال 1957، سپهری به 
پاریس سفر کرد تا حکاکی به روی سنگ را یاد بگیرد. 
سال بعد او برای دو سال به ونیز رفت. در سال 1960 
چوب  روی  حکاکی  و  نقاشی  تا  رفت  توکیو  به  او 
هندوستان  در  برگشتش  راه  مسیِر  در  و  گیرد  فرا  را 
توقف نمود. به محِض رسیدن به خانه، سپهری یک 
در  مقاله یی  با  یک جا  را  خود  شعرهای  از  مجموعه 
مورد مزیت های نسبی فلسفۀ شرق و غرب نشر نمود؛ 
مزیت های پیچیده و در هم تنیده یی که در فرجام در 
اندیشه های شرقی در  برابر هم قرار می گیرند. حوزۀ 
نظر سهراب حقیقی تر جلوه نموده بود؛ او خود  در 
این زمینه گفته بود این اندیشه ها با طبعیت آمیخته اند.
نیم دهه بعدتر با نشر »صدای پای آب« سپهری توجه 
معطوف  طبیعت  از  فراتر  دل مشغولی های  به  را  خود 
کرد. »رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ« و »سقف 
به  را  تغییر  این  توانست  او  اتوبوس«  بی کفتر صدها 
بسیار آسانی پی گیری نماید. سپهری در این روزگار 
مانند هر ایرانی دیگر توانست از میان همۀ گزینه ها، 
گزینۀ مورد نظر خود را بردارد و می دانست در نهایت 

کدام روش را می پسندد: 
من قطاری دیدم روشنایی می برد

من قطاری دیدم فقه می برد
و چه سنگین می رفت

من قطاری دیدم که سیاست می برد 
و چه خالی می رفت

من قطاری دیدم تخم نیلوفر و آواز قناری می برد
و هواپیمایی 

که در آن اوج هزاران پایی 
خاک از شیشۀ آن پیدا بود...

مجلۀ نیورکر، چهاردهم جوالی 2014 

و سیاست
در ایران ی 

ـر
ــ
شاع

نویسنده: نیما جهرمی
برگردان: جمیل شیرزاد 

بخش دوم و پایانی
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۱۳۰هزار افغانستانی در یک...
گفته  وعودت کنندگان  مهاجرین  امور  وزارت  مطبوعاتی 
بیجاشده  هزار   ۸۴0 گذشته  سال  تا  افغانستان  که  است 

داخلی داشت.
به گفتۀ او، با بیجا شدن 130 هزار نفر دیگر در جریان یک 
سال گذشته، آمار بیجاشدگان داخلی به حدود یک میلیون 

نفر رسیده است.
را  افراد  این  که  بوده  اصلی  دلیل  ناامنی  که  می گوید  او 

مجبور به ترک محل زندگی شان کرده است.
بیشتر  گذشته  سال  یک  در  می گوید  میاخیل  آقای 

بیجاشدگان ساکنان والیات هلمند و قندوز بوده اند.
و  نقدی  کمک های  مهاجرین  امور  وزارت  که  افزود  او 
غیرنقدی را به این افراد رسانده و شماری از آنها را نیز 
در والیات اصلی شان و یا شهرک های نوساخت اسکان 

داده است.

هارون مجيدی
طالبان  گروه  رهبر  شدن  کشته  خبر  آگاه،  منبع  یک 
که  می گوید  ماندگار  روزنامۀ  به  و  کرده  تکذیب  را 

مالعمر زنده است.
رهبر  شدِن  کشته  خبر  می گوید،  هم چنان  منبع  این 
طالبان به تحریک سازمان استخباراتی پاکستان به نشر 

رسیده است.
ادعا  اسالمی«  امارت  فدایی  »محاذ  به  موسوم  گروه 
دیگر  توسط  طالبان  رهبر  مالعمر  که  است  کرده 
اعضای این گروه کشته شده است. قاری حمزه فردی 
روز  سه  می خواند،  گروه  این  را سخنگوی  که خود 
پیش به رسانه ها گفته بود که شواهد دقیقی در دست 
این گروه است که قتل مالعمر را در دو سال پیش 

ثابت می کند.
در عین حال، وحیدمژده آگاه مسایل طالبان در گفت و 
شدن  کشته  خبر  می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گو 

مالعمر را نمی شود تایید کرد.
آقای مژده در ارتباط به گروهی که خبر کشته شدن 
مالعمر را پخش کرده می گوید: »محاذ فدایی امارت 
پاکستان  ادارۀ آی اس آی  اسالمی، گروهی ست تحت 
اعالم حمایت کرده  داعش  از گروه  این  از  پیش  که 

بودند. 
به نام  است  کسی  گروه،  این  رأس  در  می گوید:  او 
زمانی  و  است  وردک  میدان  از  که  نجیب اهلل  مولوی 
که مالداداهلل زنده بود، در گروه او کار می کرد اما به 
را بکشد که منصور  او  دالیلی مالداداهلل می خواست 
داداهلل او را نجات داد و تا زمان کشته شدن منصور 
داداهلل فراری بود که بعد از آن دوباره به جنگ برگشت.
به گفتۀ مژده، بعد از آن که دولت پاکستان نتوانست 
تا  بسازد  راضی  هستند،  قطر  دفتر  در  که  را  طالبانی 
بیایند و به مذاکره شرکت کنند به گروه محاذ فدایی 
امارت اسالمی وظیفه دادند تا بگویند که مالعمر زنده 
نیست؛ به خاطری که در اعالمیه یی که به مناسبت روز 
عید توسط مالعمر فرستاده شد، گفته شده بود »تنها 
دفتر  گیرد،  صورت  مذاکرات  آن  از  باید  که  دفتری 
قطر است« و چون این دفتر از ادارۀ پاکستان بیرون 

است، دست به پخش این خبر زدند تا بگویند کسانی 
چهره های  می کند،  معرفی  آنان)پاکستانی ها(  که  را 

باصالحیت اند.
تالش  در  پاکستان  دولت  که  دارد  باور  مژده  آقای 
فریب دولت افغانستان است و یک بازی استخباراتی 

به راه انداخته شده است. 
و  است  روزگرانی  تالش  در  پاکستان  می گوید:  او 
می خواهد کسانی را بیاورد که با آنان نمی شود صلح 

آورد.
پاکستانی ها  آگاه هستم،  تا جایی که من  او می گوید 
به این خاطر خواستند شایعه کشته شدن مالعمر را 
توسط افراد خودش پخش کنند تا به این ترتیب، در 
به میان  را  حالتی  و  کنند  ایجاد  اختالف  طالبان  میان 
نمایندۀ  نام  از آن هر کسی را که زیر  آورند که بعد 
آن  افغانستان  دولت  کردند،  مذاکره حاضر  به  طالبان 

را بپذیرد.
آقای مژده با بیان این که دولت افغانستان نیز خود را با 
این خواست های پاکستان هم آهنگ ساخته، می گوید: 
و  کرد  خواهد  دوام  سال  دو  یکی  تا  مذاکرات  »این 
بعد از آن دولت افغانستان اعالم خواهد کرد که این 

مذاکرات بی فایده بوده است.«
آقای مژده می گوید که دولت افغانستان باید از پاکستان 
یا  بخواهد که در مذاکرات، مالاخترمحمد منصور و 

طیب آغا را حاضر کنند.
هستیم  جنگ  شدت  شاهد  روز  هر  »ما  گفت:  مژده 
افغانستان شروع  به خواست  این دور مذاکرات که  و 

شده است.«
ساخته  را  داعش  گروه  پاکستان  حاال  مژده،  گفته  به 
و  هستند  سربازگیری  مصروف  نیز  آنان  و  است 
پاکستان می داند تا زمانی که طالبان در صحنه باشند، 

داعش در مناطق پشتون نشین نمی تواند موثر باشد.
امریکا، اشرف غنی و پاکستان  باور دارد که مثلث  او 
می خواهند طالبان را  چند گروه بسازند تا یک گروه 
داعش  با  دیگران  و  بیپوندد  افغانستان  دولت  با  آن 
وعدۀ  با  من  که  کند  اعالم  پاکستان  و  شوند  یک جا 
خود وفا کردم و طالبان را به صلح آوردم و داعش با 

من ارتباطی ندارد.
مژده، از رهبران دولت وحدت ملی می خواهد که در 
مذاکرات صلح نباید با هر کسی بنشینند و با »مرغ های 

فارمی«ای که پاکستان می خواهد، مذاکره کنند.
پیش از این نیز رسانه های منطقه گزارش هایی را در 
طالبان  و  بودند  کرده  نشر  طالبان  رهبر  مرگ  مورد 
همواره این خبرها را رد کرده و گفته اند که رهبرشان 
سالمت است.  اما تاکنون این گروه در مورد ادعای 
کشته شدن مالعمر به شکل رسمی خبر و اعالمیه یی 

را در وبسایت خود نشر نکرده است.
در سال 2001، طالبان قدرت را در افغانستان در پی 
حمله امریکا از دست دادند و مال محمدعمر رهبرشان 

از آن زمان متواری است. 
عنوانی  را  پیام هایی  مختلف  مکان های  از  او 
که پس  گفته می شود  اما  نوشت.  جنگ جویانش می 
دیگری  کسانی  توسط  مالعمر  پیغام های  مدتی  از 
باری  نوشته می شود. چنان که  پاکستان  یا  و  کابل  در 
استاد عبدرب الرسول سیاف چهرۀ جهادی گفت که 
پیام های مالعمر در وزیر اکبرخان کابل زیر ریش ما 

نوشته می شود.
اما وحید مژده، کارشناس مسایل طالبان می گوید: »در 
زمان امارت اسالمی هم که مالعمر در افغانستان بود، 

پیغام هایش توسط دیگران نوشته می شد«
دلیل  به همین  ندیده است و  تا کنون کسی مالعمر 
از او یک افسانه ساخته شده است. تنها یک عکس 
هم  عکس  همین  مورد  در  اما  اوست  به  منسوب 
عکس  این  می شود  گفته  و  دارد  وجود  ادعاهایی 

مربوط به یک دهقان ارزگانی است.
بارها  مالعمر  شدن  زخمی  و  کشته  مورد  در 
گزارش های نشر شده است و چند سال پیش از جان 

باختن او بر اثر یک بیماری نیز گفته شده بود.
اتهاماتی بر  اقامت مال محمد عمر  با محل  در رابطه 
پاکستان وارد می شود که تحت نظر استخبارات نظامی 
پاکستان در خاک این کشور زنده گی می کند؛ اما اسالم 

آباد همواره این اتهامات را رد کرده است.
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حمالت گستردۀ طالبان...

روزجمعه  حمالت  بدخشان،  والی  معاون  گفتۀ  به 
آن  دفع  برای  که  می کند  و عالوه  بوده  خیلی وسیع 
حمالت از مرکز نیز خواستار کمک هوایی شده است.
آنان  بنابر خواست  که  گفت  رسانه ها  به  بیدار  آقای 
مرکز تعهد سپرده که به زودی »نیروهای هوایی در 
این عملیات به حمایت از قوای زمینی افغانستان سهم 

خواهد گرفت.«
روز  حمالت  در  که  گفت  بدخشان  والی  معاون 
شب  بجه   9 تا  و  آغاز  صبح  پنج  از  که  پنجشنبه 
دوام کرد، 12 جنگ جوی طالب به شمول دو طالب 
خارجی و دو سرگروپ محلی طالبان کشته و 27 تن 

دیگر مجروح گردیدند.
آقای بیدار گفت: در درگیری های شب گذشته، یک 
دیگر  تن  یک  و  کشته  نیز  امنیتی   نیروهای  کارمند 

زخم برداشته است.

بدخشان یکی از والیات امن در شمال شرق افغانستان 
به شمار می رفت که به گفتۀ کارشناسان امور امنیتی، 
وزیرستان  در  پاکستان  نظامی  عملیات  آغاز  از  پس 
شمالی شمار زیادی از جنگ جویان خارجی به شمول 
چیچنی ها، تاجیک ها، ازبیک ها و  پاکستانی ها به خاطر 
موقیعت جغرافیایی مساعد بدخشان به ولسوالی های 
از  استفاده  با  و  اند  شده  سرازیر  والیت  این  مرزی 
در  را  جنگ  دامنۀ  غیرمسوول،  محلی  مسلح  افراد 

ولسوالی های مختلف آن والیت کشانیده اند.

مـال عـمر زنـده است
با مرغ های فارمی نباید مذاکره کرد

مــژده: 

بنیاد آسیا:

در فعالیت های بازرگانی درسطح منطقه با افغانستان همکاری می کنیم

هیسم:
 افغانستان جنگ چندین کشور را 

به تنهایی پیش می برد

نیکوالس هیسم، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد 
در افغانستان می گوید که افغانستان به تنهایی جنگ چندین 

کشور را در خاکش پیش می برد.
و  اقتصادی  امنیتی،  وضعیت  بررسی  برای  که  هیسم  آقای 
بازسازی فاریاب به این والیت سفر کرده بود، می گوید که 

افغانستان به تنهایی در جنگی ناعادالنه قرار گرفته است.
او در نشستی مشترک با مقام های محلی فاریاب گفت که 
همسایه های افغانستان آجندای ایجاد ناامنی در این کشور 
را به پیش می برند. آقای هیسم نسبت به گسترش این جنگ 

به کشورهای دیگر هشدار داد.
طالبان  صف  در  افرادی  مختلف  کشورهای  که  گفت  او 
مشترک  همکاری  خواهان  متحد  ملل  ویژۀ  نمایندۀ  دارند. 

منطقه یی در برابر جنگ افغانستان شد.
هیسم می گوید که روی طرحی برای بهبود وضعیت امنیتی 
منطقه  کشورهای  توافق  به  نیاز  که  می کند  کار  افغانستان 

دارد.
آقای هیسم پس از دیداری چند ساعته پشت درهای بسته با 
مقام های محلی گفت که تمامی مشکالت را در بخش های 
امنیتی، اقتصادی و بازسازی یادداشت کرده و با مسؤوالن 

مرکزی سازمان ملل شریک می سازد.
در همین حال عبدالستار بارز، معاون والیت فاریاب گفت 
ملل  سازمان  ویژۀ  نمایندۀ  به  والیت  این  محلی  ادارۀ  که 
و  کرده  ارایه  مختلف  بخش های  در  پیش نهادهایی  متحد 
آقای هیسم وعده کرده که در اجرای آن ها، گام های عملی 

بردارد.
از سوی دیگر نقیب اهلل فایق، نمایندۀ مجلس در این نشست 
گفت که فقر، بی توجهی حکومت و سازمان ملل از عوامل  

ناامنی های فاریاب اند.
او گفت که فقر در فاریاب بیداد می کند و درگیری های اخیر 
آقای  این والیت، هزاران خانواده را آواره کرده است.  در 
فایق می گوید که نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هیچ 

کمکی به آواره های جنگی این والیت نکرده اند.
پای  اخیر  هفتۀ  دو  جریان  در  فاریاب  والیت  ناامنی های 
کشانده  والیت  این  به  را  حکومت  نظامی  ارشد  مقام های 

است.
قرار است به زودی عملیاتی گسترده به رهبری عبدالرشید 
دوستم، معاون رییس جمهور با هماهنگی نهادهای امنیتی 
والیت  ویژه  به  کشور،  شمال  در  طالبان  سرکوب  برای 

فاریاب، راه اندازی شود.
نهاد  این  که  است  کرده  اعالم  آسیا  بنیاد 
است  کنونی  آماده  فعالیت های  بر  عالوه 
سطح  در  تجاری  فعالیت های  زمینه  در 

منطقه با افغانستان همکاری کند.
  رییس عمومی بنیاد آسیا این موضوع را 
ارگ  با رییس جمهور غنی در  دیدار  در 

ریاست جمهوری بیان کرده است.
دیوید آرنولد، رئیس بنیاد آسیا و گوردن 
هدف  به  افغانستان  بخش  مسوول  هاین 
بازنگری و تجدید استراتژی به کشورمان 

سفر کرده اند.
در این دیدار که در ارگ انجام شد و در 

بخش  مسئول  با  همراه  نهاد  این  عمومی  معاون  آن 
افغانستان حضور داشتند، در مورد فعالیت های کنونی 
و استراتژی آیندۀ این بنیاد بحث و تبادل نظر صورت 

گرفت.
رئیس جمهور غنی از مسئوالن این نهاد خواست تا 
در چارچوب استراتژی جدید این نهاد، با افغانستان 

در  آسیا  شرق  شمال  های  کشور  تجارب  انتقال  در 
بخش های زراعت، صنعت و مالی کمک کنند.

رئیس جمهور گفت که انتقال تجارب با راه اندازی 
بین  آموزشی  های  زمینه  کردن  فراهم  و  ها  برنامه 
و  تایوان  جاپان،  چین،  های  کشور  و  افغانستان 

کوریای جنوبی می تواند صورت بگیرد.

افغانستان  رییس جمهور گفت: حکومت 
مرکز  یک  به  کشور  این  که  خواهد  می 
ترانزیتی در منطقه تبدیل شود و این نهاد 
دراز  و  میان  کوتاه،  استراتژی  تواند  می 
مدت افغانستان را در این عرصه بررسی 
کرده، ساحاتی را شناسایی نماید که در آن 

امکان همکاری وجود داشته باشد.
سنجی  نظر  نقش  غنی  جمهور  رییس 
بنیاد مذکور را به خاطر درک بهتر  ساالنه 
افغانستان و تصمیم گیری های  وضعیت 

دقیق مهم خواند.
که  خواست  نهاد  این  مسئوالن  از  او 
به  دسترسی  زمینه  در  را  سواالتی  آینده  سروی  در 
خدمات صحی و آموزش و پرورش بگنجانند تا از 

نتایج آن حکومت افغانستان استفاده نماید.
اقتصادی،   های  بخش  در  اکنون  هم  آسیا  بنیاد 
در  پرورش  و  آموزش  و  زنان  حمایت  اجتماعی،  

افغانستان فعالیت می کند.

ACKU
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ورزش
حرف هایم را به پدرو گفتم 
ولی به شما نخواهم گفت! تیم ملی کریکت افغانستان، با شکست تیم پاپوا گینه نو راه خود را برای رفتن به 

جام جهانی بیست دوره یی )آوره( 2016 باز کرد.
به گزارش رسانه ها، جوانان افغانستان، در آور نوزدهم موفق شدند 12۸ دوش 

را که تیم مقابل برایشان تعیین کرده بود؛ کامل کرده و پیروز این رقاب شوند.
بازی با توپ اندازی تیم پاپوا گینه نو آغاز شد که این تیم در چهارچوب تعیین 
شده؛ 127 دوش را انجام داد که افغانستان با 12۸ دوش در دوره )آور( نوزدهم، 

این تیم را به زانو در آورد. 
در این رقابت، نوروز منگل ملی پوش کشورمان، 63 دوش را به تنهایی کامل 

کرد و توانایی وی باعث شد که تیم افغانستان پیروز این میدان شود.
منگل به عنوان بازیکن برتر این رقابت برگزیده شد.

افغانستان با قرار گرفتن در گروه »ب«، سه بازی اول خود را بدون وقفه برد و با 
یک باخت و یک مساوی، با بردن تیم پاپوا گینه نو، به جام جهانی رفت.

افغانستان پس از این برای رقابت های بیست دوره ای )آوره( 2016 که قرار است 
در ایرلند برگزار شود آماده می شود.

تصمیم  فردا  دوم  دروازه بان  مورد  در  گفت:  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 
می گیریم.

 برانکو بعد از جلسه با طاهری سرپرست باشگاه پرسپولیس در جمع خبرنگاران 
گفت: دیروز از اردوی ترکیه به ایران آمدیم و طبیعی بود امروز بخواهیم موقعیت 

تیم را آنالیز کنیم و در مورد تیم صحبت هایی داشته باشیم.
برای دروازه بان  وی در مورد مهاجم نوک و دروازه بان دوم پرسپولیس گفت: 
فردا تصمیم گیری می کنیم و در مورد مهاجمان هم فعال بامهاجمان خودمان ادامه 

می دهیم. علیپور، طارمی و عالیشاه هستند.
برانکو در مورد غیبت کریم باقری در مورد اردوی ترکیه و اینکه او در تهران سر 
تمرین خواهد آمد یا خیر، گفت: باقری به خاطر مسائل شخصی  اش به اردوی 
ترکیه نیامد و امیدوارم در تهران به ما ملحق شود. باقری برای من خیلی مفید 
است و می تواند به من خیلی کمک کند. بسیار متاسف خواهم شد اگر نتواند 

همراه ما در پرسپولیس باشد.
سرمربی پرسپولیس در مورد وضعیت جسمانی بازیکنان این تیم گفت: متاسفانه 
همه بازیکنان همزمان تمرینات بدنسازی را آغاز نکردند. بیشتر بازیکنان 20 روز 
پیش به ما اضافه شدند و حیدری و مسلمان در ترکیه به ما ملحق شدند. سطح 
آمادگی جسمانی بازیکنان متفاوت است و این تفاوت ادامه خواهد داشت اما 

آنچه مرا خوشحال و راضی می کند این است که بازیکنان ارزشمندی داریم.
وی تاکید کرد: همه بازیکنان پرسپولیس خوب هستند و با اشتیاق کارشان را 
دنبال می کنند. از مسن ترین آنها که محسن بنگر است که از روز اول در تمرینات 
بود و حتی یک جلسه هم در تمرین غیبت نداشت تا جوانترین آنها که میالد 
کمندانی است. این شانس و خوشبختی ماست و جنبه مثبت کاری ما را نشان 
می دهد. با همه فشاری که در تمرینات به آنها آمده همه با اشتیاق کار می کنند 
و خوشبختانه هیچ بازیکنی مصدوم نشده است. باید از بازیکنان یک تشکر و 

قدردانی ویژه داشته باشم.
بنابر گزارش فارس، برانکو افزود: یکی از همکاران شما هم همراه تیم در ترکیه 
آنجا همه  نداریم  پنهان کردن  برای  ما هیچ چیز  اعزامی فارس(  بود )خبرنگار 

چیز عیان بود.
سرمربی پرسپولیس در مورد اینکه با تعویق لیگ برتر موافق است یا مخالف، گفت: 
این در حیطه کاری من نیست که نظر بدهم ما در هر شرایط کار خواهیم کرد و 
کاری به این مسائل نداریم و اصال هم کم نمی گذاریم و سعی می کنیم روز به 

روز بهتر از قبل شویم تا رضایت هواداران را جلب کنیم.
برانکو در مورد وضعیت همکاری اومانیا با پرسپولیس و اینکه او در تمرینات 
شرکت خواهد کرد یا خیر، گفت: انتظارم این است اومانیا فردا در تمرین حاضر 
شود تا با او صحبت کنم. باید ببینم وضعیت بدنی او چگونه است. طبیعی است 
که مشکالتی هست زیرا او 10-15 روز است که اصال تمرین نکرده و تالش 

می کنیم هر چه زودتر او هم به سطح بازیکنان تیم برسد.

 اسپانیا - ۸ روز بعد از اولین تمرین در تور پیش فصل تابستانی، 
بارسلونا در دیداری دوستانه مقابل لس آنجلس گلکسی به زمین 

رفت.
با  بازي نشان دادند که  این  قهرمانان سه گانه فصل گذشته در 
وجود غیبت بزرگ ترین ستاره هایشان باز هم مي توانند تیم  برتر 
زمین باشند. آنها در تمامي لحظات بازي از تیمي که در شهر 
خودش بازي مي کرد،  برتر بودند؛ تیمي که تنها در اواخر بازي 
توانست در زمین خودي نشان دهد. لوئیس انریکه در این بازي 
از 21 بازیکن استفاده کرد. جالب اینکه تنها بازیکني که تمام 
بود  برزیلي  پریراي  ماند، داگالس  باقي  90 دقیقه را در زمین 
چنداني  فرصت  اما  شد  خریداري  گذشته  فصل  زمستان  که 
براي بازي کردن نصیبش نشد. با این تفاسیر بعید نیست مربي 

اسپانیایي براي این فصل او برنامه هایي در سر داشته باشد.
بارسایي ها با اینکه تمام وقت داشتند به حریف آمریکایي فشار 
به گل رسیدند؛  اول  نیمه  تازه در آخرین دقیقه  اما  مي آوردند 
تور  به  بارترا  مارک  گل  پاس  روي  سوارس  لوئیس  که  توپي 
این  در  بازیکن  هند  خطاي  احتمال  چسباند.  گلکسي  دروازه 
حرکت وجود داشت اما هیچ یک از بازیکنان حریف شکایتي 
نکردند. 10 دقیقه بعد از شروع نیمه دوم بازي هم این سرخي 
روبرتو، بازیکني که از تیم پایه اي بارسا آمده، بود که با گلش 
بارسا را 2 - صفر جلو انداخت. دروازه بارسا البته تا پایان بازي 
بسته نماند و در وقت هاي تلف شده توسط تامي میر، مدافع 
گلکسي باز شد تا این دیدار با نتیجه 2 - یک به پایان برسد. 
به جمع بندي  بازي  از  بعد  خبري  کنفرانس  در  انریکه  لوئیس 

اوضاع تیمش با توجه به عملکردشان در این دیدار پرداخت:
نتیجه

بچه ها ریتم خوبي داشتند. ما خیلي تمرین کردیم اما در عین 
شرکت  مختلف  برنامه هاي  در  و  داشتیم  طوالني  سفري  حال 
کردیم. در این برهه از فصل طبیعي است نیمکت تیمي مثل تیم 
ما جنب و جوش زیادي داشته باشد. نکات خوب فصل گذشته 
را تکرار مي کنیم اما باید بهتر شویم؛ هم در فشار وارد کردن 
به حریف و هم در به گردش درآوردن توپ در زمین. با همه 
اینها من از کاري که تیمم در زمین انجام داد، راضي بودم. ما 
تیمي هستیم که براي پیروزي به زمین مي رویم و نباید مرتکب 

اشتباه شویم.
آينده پدرو و آدريانو

جالب  خیلي  برایم  بیفتد،  تیم  براي  است  ممکن  که  اتفاقاتي 
است. با پدرو حرف زدم. نظرم را به او گفتم، او هم همین طور. 
به پدرو اما به شما نخواهم گفت که بین مان چه صحبت هایي رد 
و بدل شد. قباًل هم گفته بودم که اگر بازیکني برود، به این دلیل 
است که مبلغ فسخ قراردادش پرداخت شده است. در نهایت 
همان خواهد شد که خود بازیکن مي خواهد. او است که باید 
تصمیم بگیرد. وقتي خودش گفت چه تصمیمي دارند، من هم 

در این باره حرف خواهم زد.
آدریانو

شایعه  حرف ها  همه  حاضر  حال  در  نزدم.  حرف  آدریانو  با 
هستند.

داگالس و فرمائلن
اوضاع آنها در ترکیب تیم بستگي به تالشي دارد که براي بازي 

کردن انجام مي دهند.
مسي

او بهترین بازیکن دنیاست و االن وقت این است که استراحت 
کند. ما داریم لذت کارهایي را مي بریم که او براي تیم انجام 

مي دهد.

کریکت افغانستان به جام جهانی رفت

برانکو:

متأسف می شوم اگر باقری در پرسپولیس نباشد

رومینیگه: تمایل زالتان برای همکاری با فنخال
جـدایی گـواردیـوال پـایان دنیـا نیست

ورزش

وبسایت رسمی برنامه نود - ستاره سوئدی پاری سن ژرمن احتمال همکاری 
دوباره با لوئیز فنخال را رد نکرده است .

به گزارش وبسایت نود، لوئیز فن خال در زمان حضور زالتان ابراهیموویچ در 
آژاکس به عنوان مدیر فنی این باشگاه فعالیت می کرد .

ابراهیموویچ به Sports Illustrated گفته است :" من و فن خال هر دو حرفه 
یی هستیم . من مشکالتی که با وی داشتم را با کس دیگری تجربه نکردم . در 

نهایت او باید کار خودش را انجام بدهد و من هم باید به کار خودم برسم .
این  از  ولی  داشت  زیادی خواهیم  های  هم جنگ  با  کنم  کار  خال  فن  با  اگر 

موضوع خوشم می آید."

تیم را سپری می کند.  این  بایرن مونیخ، سومین سال حضورش در  اسپانیایی  سرمربی 
بایرن همراه پپ در دو سال گذشته، دو عنوان قهرمانی بوندسلیگا و یک عنوان قهرمانی 

جام حذفی را به دست آورده است. 
رومینیگه، نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ، در مورد احتمال جدایی گواردیوال گفت:« ما 
از داشتن گواردیوال خوشحالیم. او تا بدینجا کارش را خوب انجام داده و خیالم راحت 
است. اگر او در بایرن بماند که فوق العاده خواهد بود اما در غیر این صورت، دنیا برای 

بایرن به آخر نخواهد رسید و ما به دنبال یک مربی جدید خواهیم رفت.« 
هر  بایرن  گفت:«  بایرن  در  اسپانیایی  بازیکنان  شدن  زیاد  مورد  در  بایرن  رئیس  نایب 
انتقاالت  و  نقل  بازار  در  باکیفیت  بازیکن  خرید  به  محکوم  خود،  تقویت  برای  سال 

بازیکنی خالف  هیچگاه  اما  است 
میل مربی جذب نمی کنیم. جذب 
بازیکن بدون اطالع مربی دیوانگی 
است. در انتها خود مربی است که 
جذب  بازیکن  گیرد  می  تصمیم 
شود یا خیر؛ با این حال این مساله 
ما  به  پپ  که  نیست  معنا  بدین 
کدام  خرید  دنبال  به  کند  توصیه 

بازیکن برویم.« 

ACKU
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داود اوغلو دیروز درمحل نخست وزیری درمصاحبه با خبرنگاران به سئوال هایی 
درخصوص ناآرامی های اخیر و حمالت داعش و اقدامات ارتش ترکیه، توافق 
گسترده  عملیات  و  اینجرلیک  پایگاه  از  امریکا  استفاده  برای  امریکا  و  ترکیه 
پولیس ترکیه در سطح این کشور که 250 نفر دستگیر شده است، پاسخ گفت.

داود اوغلو درمورد ادعای مطلع ساختن دمشق ازعملیات ارتش ترکیه در خاک 
سوریه گفت: آنکارا چنین اقدامی نکرده است.

روزنامه حریت دیروز به نقل از منابع نظامی در آنکارا گزارش کرد که آنکارا به 
واسطه امریکا، دولت بشار اسد را از انجام عملیات بامداد دیروز جنگنده های 

اف16 خود علیه مواضع داعش درخاک سوریه، مطلع ساخته است.
داود اوغلو توضیح بیشتری در این زمینه نداد؛اما شبکه خبری ترک به نقل از 
منابع نظامی در آنکارا گزارش داد که ترکیه، امریکا و هم پیمانان خود در ائتالف 

بین المللی برای مقابله با داعش را در جریان عملیات هوایی قرار داده است. 
یا عضوی  امریکا و  ترکیه توسط  این اطالعات  اگر  نظامی گفت:  منبع  همین 
از ائتالف بین المللی به اطالع دولت دمشق رسیده باشد، این مربوط به ترکیه 

نخواهد بود.
داود اوغلو درهمین حال، راجع به نحوه عملیات هوایی جنگنده های این کشور 
گفت: جنگنده ها بدون نیاز به ورود به حریم هوایی سوریه و از داخل خاک 
ترکیه هدف های داعش را با موشک های هدایت شونده از بین برده اند و این 
حاکی از قدرت عملیاتی بسیار باالی نیروی هوایی ترکیه با استفاده از آخرین 

فناوری است.
بامداد دیروز سه فروند جنگنده اف 16 ترکیه اهداف داعش درخاک سوریه و 

نزدیکی مرزهای این کشور را بمباران کردند.
این عملیات و عملیات روزگذشته نیروی زمینی ارتش ترکیه علیه داعش در 

واقع اولین رودر رویی مستقیم ترکیه با داعش به شمار می رود.
او که سخنانش به طور زنده از شبکه های خبری ترکیه نیز پخش می شد، گفت: 
ترکیه باید از یک طرف امنیت خود را استحکام بخشیده و از طرف دیگر به 

نظام دمکراتیک پای بند باشد.
او با تاکید بر اینکه ترکیه آشکارا با تهدید داعش روبروست، گفت: دمکراسی 
در ترکیه ریشه انداخته و در17 خرداد ماه گذشته با مشارکت بسیار باالی مردم، 
انتخابات برگزار شده و نسبت نماینده گی مردم درمجلس ترکیه به 95 درصد 
در  مردم  نماینده گی  قدرت  ندرت می توان شاهد چنین  به  دنیا  در  که  رسیده 

پارلمان بود.
او افزود: درچنین شرایطی متوسل شدن به تروریسم تصادفی نیست و دولت با 
تمام قدرت با تحرکات تروریستی از داخل و خارج ترکیه مقابله خواهد کرد.

رهبر حزب حاکم عدالت و توسعه گفت: در حالیکه ترکیه با موضوع تشکیل 
حمالت  با  باره  یک  به  بود  سرگرم  عمومی  انتخابات  از  پس  ایتالفی  دولت 
طور  به  داعش  دیگر  طرف  از  و  پ.ک.ک  طرفی  از  شد.  روبرو  تروریستی 

همزمان دست به اقدامات تروریستی علیه ترکیه زدند.

او تصریح کرد: هدف حمله انتحاری دوشنبه گذشته در شهر مرزی سوروچ که 
طی آن 32 تن کشته و10۴ تن زخمی شدند، دولت ترکیه بود. حمالت داعش، 
نیروهای  توسط  که  عملیاتی  بنابراین،  است  ترکیه  دمکراسی  علیه  پ.ک.ک 

امنیتی و ارتش شروع شده، موردی نیست و ادامه خواهد یافت.
ترکیه  ارتش  گفت:  داعش  علیه  ترکیه  ارتش  عملیات  درخصوص  داوداوغلو 
بامداد امروز)دیروز( اهدافی از داعش را که ظرفیت تهدید علیه امنیت ترکیه 
داشت، مورد هدف قرار داد و ضریب موفقیت آنها نیز100 درصد بوده است. 

هدفش  به  داعش  علیه  ارتش  عملیات  اینکه  بر  تاکید  با  ترکیه  وزیر  نخست 
رسیده است، گفت: ترکیه هر لحظه تحوالت در مرزهای خود با سوریه را تحت 

نظر دارد و در کوچک ترین تهدید به شدت مقابله خواهد کرد.
گروه های  علیه  ترکیه  درسطح  امنیتی  نیروهای  عملیات  بارۀ  در  همچنین  او 
از  حراست  آن  هدف  و  یافت  خواهد  ادامه  عملیات  این  گفت:  تروریستی 
این  در  ترکیه،  وزیر  نخست  گفته  به  است.  مردم  آرامش  و  ترکیه،دمکراسی 
عملیات درمجموع 297 نفر دستگیر شده اند که 37 تن از آنها را اتباع خارجی 

تشکیل می دهد. 
او افزود: در پی ترور دو مامور پولیس در شهر مرزی جیالن پنار با سوریه، 
35 تن و در ارتباط با ترور یک مامور پولیس در دیار بکر نیز19 نفر دستگیر 

شده اند.
داوداوغلو ضمن تایید موافقت جدید آنکارا و واشنگتن در مبارزه با داعش به 
جزئیات بیشتری در خصوص چگونگی استفاده امریکا از پایگاه اینجرلیک در 

حمله هوایی علیه داعش اشاره نکرد.

 دو دادستان عمومی از وزارت دادگستری امریکا خواسته اند دربارۀ اینکه 
»هیالری کلینتون« وزیرخارجه پیشین و نامزد کنونی ریاست جمهوری 
حزب دموکرات، در حساب پست الکترونیکی خود از اطالعات حساس 

محافظت نکرده، دست به تحقیق بزند.
ارشد  »مقام  را  خود  که  کسی  تایمز«  »نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
از درخواست  معرفی کرده است، شب گذشته)پنجشنبه شب(،  دولتی« 

دادستان های عمومی از وزارت دادگستری و آژانس اطالعاتی خبر داد.
به نوشتۀ روزنامه نیویورک تایمز، این درخواست با اشاره به این واقعیت 
که »صدها ایمیل بالقوه محرمانه« در حساب خانم کلینتون وجود داشته، 
برای  تصمیمی  هیچ  هنوز  دادگستری  وزارت  است.  کرده  پیدا  خاتمه 

بررسی این درخواست نگرفته است.
جای  سال  مارس  در  شخصی  حساب  به  کلینتون  خانم  آوردن  روی 
)اسفند93( افشا شد. او یک سرویس دهنده پست الکرونیک اختصاصی 
برای تمام ارتباطات سازمانی اش راه اندازی کرد ولی تاکید کرد که برای 

انتقال اطالعات محرمانه، این سرویس را به کار نبرده است.
بازبینی  را  الکترونیکی  پست  صفحه   55,000 کنون  تا  خارجه  وزارت 
کرده است. در حدود 3,000 صفحه تاکنون عمومی شده اند و بسیاری از 
آنها در زمینه هایی بوده که اگر نگوییم اطالعات محرمانه، ولی اطالعات 

حساسی را شامل می شده است.
مقامات وزارت خارجه  ایمیل ها،  بررسی  »در طول  تایمز،  نوشته  بر  بنا 
اعالم کردند که برخی از اطالعات داخل پیام ها، می بایست در گذشته در 
بخش طبقه بندی شده قرار می گرفتند«، هرچند که در آن زمان هم این 

اطالعات به طور مشخص طبقه بندی شده اعالم نشده بود. 
کمپین انتخاباتی خانم کلینتون هنوز هیچ توضیحی درباره گزارش شب 

گذشته تایمز، ارایه نکرده است.

داود اوغلو:

تـرکـیه بـرای حمله مجـوز نمـی خـواهد

حفاظت نکردن از اطالعات حساس، کلینتون را مجرم می سازد

کویت از ورود سعودی های 
مجرد جلوگیری می کند

آسیب پذیری شبکۀ اطالعاتی 
خزانه داری امریکا

به گزارش خبرگزاری خبر یمن، روزنامه اینترنتی سبق نوشت، 
ماموران گذرگاه النویصیب کویت پنجشنبه شب و یک ماه پس 
ازعملیات تروریستی یک تبعه سعودی درمسجد امام صادق)ع( 
از ورود مسافران سعودی مجرد به خاک خود جلوگیری کردند.
به نوشته این روزنامه، مسووالن کویتی این افراد را به گذرگاه 
اعالم  کار  این  برای  دلیلی  ولی  بازگرداندند  عربستان  الخفجی 

نکردند.
گذرگاه  کارکنان  نوشت:  مسافران  ازاین  نقل  به  سبق  روزنامه 
مرزی با سخت گیری شدید با آن ها برخورد کرده و بدون ارایه 

هیچ دلیلی دستور بازگشت آن ها را به عربستان دادند.
مجرد  شده  داده  گشت  بر  افراد  تمام  روزنامه،  این  نوشتۀ  به 
بودند، ولی افرادی که با خانواده های خود قصد ورود به کویت 
دو  میان  مرزی  گذرگاه های  از  مشکلی  هیچ  بدون  داشتند  را 

کشورعبور کردند.
این محدودیت در دو گذرگاه السالمی و النویصیب میان کویت 

وعربستان اعمال شده است.
فهد  نام  به  سعودی  تبعه  یک  تروریستی  ازعملیات  ماه  یک   
که  امام صادق)ع( کویت  القباع درمسجد  عبدالمحسن  سلیمان 

27کشته و 227 مجروح برجا گذاشت، می گذرد.
را  تروریستی  عملیات  این  مسوولیت  داعش  تروریستی  گروه 

برعهده گرفت.

شبکه  از  امریکا  جاسوسی  سازمان های  رویترز،  گزارش  به 
تبادل  برای  کشور  این  خزانه داری  وزارت  خارجی  اطالعات 
تاثیر  به  مربوط  برچسب های  نگه داری  و  فوق سری  اطالعات 

تحریم ها علیه کشورها استفاده می کنند.
رویترز نوشته است، گزارش اداره حساب رسی در ماه سپتامبر 
201۴ آماده شد و اشاره یی به هک این شبکه اطالعات خارجی 
این گزارش، حساب رسان متوجه شدند که 29  اما، طبق  نکرد 
به  متصل  خزانه داری  وزارت  کامپیوتر  سیستم  قطعات  درصد 
فدرال  سایبری  امنیت  استانداردهای  خارجی،  اطالعات  شبکه 

را رعایت نکرده اند. 
قبل  چندی  که  برداشت  پرده  گزارش  ازاین  درحالی  رویترز 
از  میلیون ها تن  به  گزارش ها حاکی ازسرقت اطالعات مربوط 

کارمندان دولت امریکا از سوی هکرها بود.
چین  متوجه  را  سرقت  این  امریکا  جاسوسی  سازمان  رییس 

دانسته بود. 
تحلیل گران اطالعاتی از این سیستم وزارت خزانه داری امریکا 
اقتصاد و مسایل مالی  برای شناسایی تهدیدهای خارجی برای 
ارزیابی  برای  همچنین  سیستم  این  می کنند.  استفاده  امریکا 
کشورها،  بر  امریکا  تحریم های  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت 

گروه ها و نهادهای مورد نظر استفاده می شود. 
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