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جنگ سری خطرناک
بین ایران و پاکستان که توسط
مواد مخدر تمویل میشود
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پایان درازترین جنگ تاریخ امریکا و آیندهی مبهم افغانستان

درازترین جنگ تاریخ امریکا به پایان رسید .با حضور تعداد اندکی از مقامهای افغان و
خارجی (امریکا و حامیان ناتوی آن) در یک محفل کوچک و خاموش ،پرچم نیروهای
بینالمللی کمک به امنیت (آیساف) پایین آورده شد و به جای آن پرچم مأموریت
پشتیبانی قاطع ( )Operation Resolute Support - ORSکه وظیفهی آن
کمک ،مشورهدهی و نظارت از نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با دهشتافگنی و
شورشیان طالب پس از سال  2014میباشد ،برافراشته شد.
سخنگوی طالبان ،پایان مأموریت ناتو و آیساف را مأموریت شکست نامید .اما پرسش
کلیدی هنوز هم بیپاسخ مانده که درازترین جنگ تاریخ امریکا ،چه دستآوردی برای
افغانستان داشته و آیندهی افغانستان با افزایش ناامنی ،بالتکلیفی اقتصادی و بیثباتی
سیاسی چگونه خواهد بود؟
شکی نیست که افغانستان نسبت به دورهی رژیم خونخوار طالبان ،در حالت بسیار خوبتر
و با معیار زندگی باالتری قرار دارد .میلیاردها دالر کمک های خارجی ،همکاریهای
تخنیکی و فداکاری هزاران تن طی این جنگهای وحشیانه ،راه را برای...

بدشانسی ،انسان را
گرفتار کدام سرطانها میکند؟
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حمایت از کشت
زعفران ،کلید برچیدن
تریاک
 هادی صادقی
ادارهی ملی زعفرانکاران افغانستان در والیت هرات اعالن
کرده است که میزان تولید زعفران در مقایسه با سال گذشته
بیست و پنج درصد کاهش یافته است .البته آنها شرایط جوی
و سردی هوا در ماه حوت سال گذشته را علت این امر دانستهاند.
دولت افغانستان زعفران را به عنوان کشت بدیل تریاک برای
دهقانان ارائه کرده و تالش میکند این کشت را از والیت
هرات که پیشتاز کشت زعفران میباشد ،به دیگر والیتها،
خصوصا جاهایی که تریاک کشت میشود نیز گسترش دهد .با
توجه به ارزش باالی این گیاه در بازارهای جهانی و مقبولیت
تجاری ،این گیاه پتانسیل جاگزینی تریاک را دارا است .در حال
حاضر گفته میشود هر کیلو زعفران در بازارهای هرات  80تا
 90هزار افغانی به فروش میرسد و قیمت هر کیلوی آن در
بازارهای جهانی ،بیشتر از دو هزار دالر است .از اینرو ،شاید
ارزش پولی این گیاه در صورتی که بازاریابی ،تولید و بستهبندی
آن معیاری شود ،با قیمت تریاک برای دهقانان افغانستان
برابری کند.
طی چند سال اخیر زعفران در غرب کشور توجه بسیاری را
به خود جلب نموده و به یکی از بهترین و پرسودترین کشت
در میان کشاورزان در حوزهی غرب کشور تبدیل شده است.
بسیاری از دهقانانی که پیش از این به کشت تریاک مشغول
بودند ،اینک به کشت زعفران رو آورده و بازارهای سیاه تریاک
و مواد مخدر در والیت هرات و حوزهی غرب کشور ،اینک
جایشان را به گیاه خوشرنگ و مرغوب زعفران دادهاند.
در چهارده سال گذشته در کنار مبارزه با تروریسم و طالبان،
مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر نیز از اولویتهای اصلی
جامعهی جهانی و دولت افغانستان بود که هزینههای زیادی
برای آن مصرف شد؛ اما هنوز هم افغانستان در صدر فهرست
کشورهای تولیدکنندهی مواد مخدر در جهان قرار دارد و
حاشیههایی در شهرهای هلمند و قندهار ،بزرگترین بازارهای
مواد مخدر و تریاک جهان به شمار میروند.
دلیل اصلی ناکامی تالشهای جامعهی جهانی و دولت افغانستان
در امر مبارزه با مواد مخدر ،غفلت از میکانیسمهای اجتماعی
و فرهنگی مبارزه با این پدیده میباشد .دولت افغانستان و
جامعهی جهانی تاکنون تمامی راهبردها و تاکتیکهای مبارزاتی
خود علیه این پدیده را متوازن با راهبردهای نظامی و امنیتی
تدوین نموده و کمتر به امر مبارزه با مواد مخدر بهصورت
جداگانه و موضوع اجتماعی نگریستهاند.
ارائهی کشت بدیل به دهقانان و برنامههای فرهنگی جلوگیری
از این کشت در میان دهقانان ،به عنوان راهکارهای عملی و
مفید مبارزه با مواد مخدر مورد غفلت قرار گرفت و بهجای آن
تمرکز اصلی بر مبارزهی خشن و منفی با کشت تریاک صورت
گرفت.
ارائهی کشت بدیل تریاک ،یکی از بهترین راههای مبارزه با
مواد مخدر است ،امری که از سوی دولت کمتر مورد توجه
قرار گرفته است .تاکنون دولت ارائهی کشت بدیل را به عنوان
تاکتیک اصلی مبارزه با مواد مخدر انتخاب نکرده و در روند
مبارزه با مواد مخدر ،به این امر به عنوان یک موضوع فرعی و
کماهمیت نگریسته است.
کشت زعفران بهترین فرصت و ابزار برای مبارزه با کشت
تریاک در کشور میباشد که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
در صورتی که دولت از کشت و تجارت زعفران حمایت نماید،
این کشت قابلیت تبدیل شدن به بدیل تریاک را دارا است و
میتواند بهزودی جای تریاک را گرفته و این گیاه منحوس را از
کشتزارهای افغانستان برچیند.
دولت باید تالش نماید که ضمن حمایت از کشت زعفران و
گسترش آن به سراسر افغانستان ،در بازارهای جهانی ،از تجارت
این مواد حمایت کند و بازارهای مناسب و درخوری را برای
زراعت افغانستان مهیا کند ،تا از یکسو میزان کشت و قاچاق
مواد مخدر در افغانستان کاهش یابد و از سوی دیگر ،با کشت
پرسود زعفران ،دهقانان افغانستان به سود اقتصادی بیشتر
دست یابند.

رییس جمهور تا دو روز دیگر
اعضای کابینهی جدید را به مجلس معرفی میکند

اطالعات روز :منابع در ارگ ریاست جمهوری
اعالم کردهاند که احتمال دارد اعضای کابینهی
جدید به روز چهارشنبه هفتهی روان به مجلس
نمایندگان معرفی شوند .یک منبع در ارگ ریاست
جمهوری که خواسته نامش در خبر ذکر نشود ،به
رادیو آزادی گفته است که به روز یکشنبه در این
مورد در ارگ گفتوگو شد.
به گفتهی او ،به احتمال زیاد اشرف غنی امروز
و فردا با نامزدوزیران پیشنهادی جداگانه مالقات
میکند و بعداً آنان را به روز چهارشنبهی هفتهی
روان به مجلس نمایندگان معرفی میکند .حدود
صد روز از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد؛
اما هنوز کابینهی این حکومت به دلیل آنچه
اختالف درونی بین دو تیم عنوان میشود ،معرفی
نشده است.
در همین حال ،انجنیر محمد خان ،معاون ریاست

اجرایی به صدای امریکا گفته است که فشارهای
اعضای هردو تیم بر رهبرانشان سبب تأخیر
معرفی کابینه شده است .او میگوید که در حال
حاضر پیشبینیها در مورد اعالم کابینه ثابت
نیست و به همین دلیل ،در این مورد ابراز نظر
نمیکند.
محمد خان گفت که رهبران دو تیم در مورد حضور
اقوام در کابینه به اساس یک تناسب منطقی به
توافق رسیدهاند؛ اما او در این مورد جزئیات نداد.
اما گفته میشود که بر اساس فیصلهی هردو تیم،
در کابینهی جدید  9وزیر پشتون ،هشت وزیر
تاجیک ،چهار وزیر هزاره ،سه وزیر ترکتبار ،یک
وزیر سادات (اهل تشیع) و سه وزیر از اقوام دیگر
وجود خواهند داشت .با افزایش مشکالت ناشی از
تأخیر معرفی کابینهی جدید در عرصههای امنیتی،
اقتصادی و سیاسی ،فعاالن جامعهی مدنی و

شماری از اعضای شورای ملی به سران حکومت
وحدت ملی هشدار دادهاند ،اگر کابینهی جدید در
روزهای آینده به مجلس معرفی نشود ،مردم را به
جادهها میکشانند .حمیرا قادری ،عضو جامعهی
مدنی دیروز در کابل گفت که هم اکنون جنجال
بین سران حکومت جدید در تشکیل کابینه روی
انتخاب افراد مختصص نیست ،بلکه بر سر تقسیم
قدرت است .او هشدار داد که اگر حکومت جدید
کابینه را بهزودی معرفی نکند ،حرکتهای مدنی
را راهاندازی میکنیم.
از سوی دیگر ،شماری از سناتوران دیروز گفتند که
حکومت جدید باید هرچه زودتر کابینه را معرفی
کند و در غیر آن ،مردم تظاهرات گستردهای را
راهاندازی میکنند .پس از تشکیل حکومت وحدت
ملی ،قرار شد کابینهی این حکومت در  45روز
معرفی شود ،اما با پایان این مهلت ،کابینه معرفی

نشد.
پس از آن اشرف غنی پیش از نشست لندن در
کابل گفت که کابینه بین دو تا چهار هفتهی آینده
معرفی میشود؛ اما با گذشت چند روز از این مهلت،
بازهم کابینه معرفی نشد .اشرف غنی در هفتهی
گذشته در دیدار با هیأت اداری مجلس گفت که
تا یک هفتهی دیگر اعضای کابینهی جدید معرفی
میشوند .در پایان این هفته ،این مهلت رییس
جمهور نیز پایان مییابد.
اینکه کابینه در این هفته معرفی میشود یا خیر،
زمان پاسخگو خواهد بود .در حکومت وحدت ملی
قدرت بین اشرف غنی و عبداهلل مساویانه در نظر
گرفته شده است .در این حکومت  25وزارت در
نظر گفته شده و بر اساس گزا رشها 13 ،وزارت
آن مربوط اشرف غنی و  12وزارت دیگر مربوط به
رییس اجرایی است.

فعاالن مدنی :حکومت جدید باید به تعهداتش عمل کند

اطالعات روز :مسئوالن نهادهای جامعهی مدنی
کشور دیروز در کابل حکومت وحدت ملی را به
وعدهخالفی متهم کردند و گفتند که این حکومت
تا هنوز بهجز دادن وعده ،کدام دستآورد عمده
نداشته است .آنان تأکید کردند که حکومت جدید
باید هرچه زودتر کار عملی تعهداتش را آغاز کند.
فعاالن مدنی میگویند که سران حکومت جدید
بهجای انجام کارهای مفید برای مردم ،در پی
قدرتطلبی هستند .به گفتهی آنان ،این حکومت تا
اکنون در قسمت بهبود وضعیت زندگی مردم توجه
نکرده است .باری سالم ،به نمایندگی از نهادهای

جامعهی مدنی دیروز در نشستی خبری در کابل
گفت که یگانه دستآورد حکومت تاکنون جلب
امیدواری مردم بوده است.
او افزود که صد روز یعنی تقربی ًا شش درصد از کل
زمان حکومت جدید میگذرد؛ اما این حکومت در
این مدت بهجز وعده دادن کدام دستآورد عمده
نداشته است .سالم یگانه دستآورد حکومت
جدید در این مدت را جلب امیدواریهای مردم
و راهاندازی سروصداها برای مبارزه با فساد اداری
عنوان کرد.
اما سران حکومت جدید امضای پیمانهای امنیتی

با امریکا و ناتو و همچنان از سرگیری پروندهی
کابل بانک را از دستآوردهای عمدهی این
حکومت عنوان میکنند .اشتراک در نشست لندن،
دیدار با مقامهای شماری از کشورهای همسایه و
منطقه برای بهبود روابط از دستآوردهای دیگر
حکومت وحدت ملی عنوان شدهاند.
تأخیر در معرفی کابینه انتقادها علیه این حکومت را
افزایش داده و برخی از نهادهای مدنی تأکید دارند،
این مسئله باعث افزایش مشکالت در بخشهای
مختلف شده است .حمیرا قادری ،عضو جامعهی
مدنی دیروز در کابل گفت که هم اکنون جنجال

بین سران حکومت جدید در تشکیل کابینه روی
انتخاب افراد مختصص نیست ،بلکه بر سر تقسیم
قدرت است.
او هشدار داد که اگر حکومت جدید کابینه را
بهزودی معرفی نکند ،حرکتهای مدنی را
راهاندازی میکنیم .حدود  100روز از تشکیل
حکومت وحدت ملی میگذرد ،اما هنوز کابینهی
این حکومت معرفی نشده است .شهروندان تأکید
دارند که تأخیر در معرفی کابینه باعث افزایش
ناامنی و همچنان افزایش قیمت مواد نفتی و
خوراکی شده است.

تمدید برنامهی ویزای خاص مهاجرتافغانها به امریکا

اطالعات روز :سفارت امریکا در کابل اعالم
کرد که این کشور برنامهی ویزای خاص
مهاجرات برای افغانها را تمدید کرده است.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای این
سفارت به روزنامهی اطالعات روز آمده است،
به تاریخ  ۱۹دسامبر سال  ۲۰۱۴باراک اوباما
قانون صالحیتهای دفاع ملی برای سال مالی
 ۲۰۱۵را توشیح کرد که بر اساس آن ،برنامهی
توزیع ویزای خاص مهاجرت برای تعداد زیادی
از افغانانی که توسط حکومت یا به نمایندگی

آن استخدام شدهاند ،تمدید میشود.
بر اساس این خبرنامه ،این قانون شرایط
بیش از  ۴۰۰۰ویزای خاص مهاجرت را
برای مقاضیان یا درخواست کنندگان آن
مهیا میکند .قانون یادشده برنامهی ویزای
خاص مهاجرت را وسعت میدهد ،تا آنعده
افغانهایی را که توسط نیروهای بینالمللی
حافظ صلح يا آیساف استخدام شدهاند نیز در
برگیرد .در خبرنامه آمده است که این برنامه
به تاریخ بیست و یکم مارچ سال  ،2017یعنی

زمانی که حدود  4هزار افغان ویزا دریافت
کنند ،پایان مییابد .در خبرنامهی سفارت
امریکا آمده است ،احتمال دارد این برنامه بعد
از سال  2017توسط کانگرس امریکا تمدید
شود .تاریخ نهایی ارائهی درخواست برای
ویزای مهاجرت خاص،آخر سال روان است.
برنامهی ویزای مهاجرت خاص یا (اسایوی)
از مدتی به این طرف ادامه دارد و در این مدت
شماری از افغانهایی که با نیروهای امریکا
کار کردهاند ،ویزای اقامت گرفتهاند .گفته

میشود که توزیع ویزاهای سیاحتی ،تحصیلی
و عدم اقامت دایمی برای افغان در امریکا فرق
کرده است.
در همین حال ،گزارشهایی به نشر رسیدهاند
که اکنون سفارت امریکا در کابل برای
متقاضیان ویزای سیاحت ،تجارت و تحصیلی،
به عوض ویزای سه ماهه ،ویزای یک ساله
میدهد .گفتنی است که این مقررهها برای
دیپلماتها و دیگر متقاضیان ویزای رسمی
قابل تطبیق نیستند.

ایران :صادرات خود به افغانستان را افزایش میدهیم

اطالعات روز :دولت ایران اعالم کرده است که
این کشور صادرات خود را به افغانستان بهطور
چشمگیر افزایش میدهد .رضا جمشيدی ،معاون
والی والیت خراسان ایران دیروز گفته است که
کشورش صادرات خود به افغانستان را تا آخر سال

روان به دو و نيم بیلیون دالر افزایش میدهد.
به گفتهی او ،در سال روان چهل درصد صادرات
والیت خراسان به افغانستان خواهد بود .بر اساس
معلومات ارائه شده ،هم اکنون صادرات ایران به
افغانستان به بیش از یک میلیارد دالر میرسد.

افغانستان از جملهی کشورهایی است که در
سالهای گذشته بیشترین واردات را از کشور
ایران داشته است.
مواد نفتی ،خوراکی ،زراعتی و ماشینهای صنعتی
از واردات مهم افغانستان از ایران است .مناسبات

تجاری بین افغانستان و ایران در سالهای گذشته
به دلیل مسایل سیاسی هرازگاهی متأثر شده که
این مسئله باعث افزایش قیمتها در بازارهای
کشور شده است .کارشناسان تأکید دارند که برای
رشد اقتصادی باید بر زیربناهای کشور کار شود.

وزارت دفاع 35 :شورشی در عملیات هوایی و زمینی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی کشور از کشته
شدن  35شورشی طالب در عملیات زمینی و
هوایی ارتش ملی خبر داده است .در خبرنامهی
ارسالی دفتر رسانههای این وزارت به روزنامهی
اطالعات روز آمده است که در میان کشته
شدگان یک فرمانده طالب و شماری از اتباع
خارجی نیز شامل اند .بر اساس این خبرنامه،
این عملیات در دو روز گذشته به منظور استقرار
صلح و آرامش در مربوطات والیتهای هلمند،

کاپیسا ،کنر ،پکتیکا ،پکتیا ،نیمروز ،زابل ،قندهار
و ننگرهار راهاندازی شده بود .در این خبرنامه
آمده است که در این عملیات شماری از
شورشیان طالب زخمی و دهها تن دیگر آنان از
سوی نیروهای ارتش بازداشت شدهاند.
وزارت دفاع ملی کشور میگوید که یک مقدار
سالح ،مهمات و مواد مخدر نیز در این علمیات به
دست نیروهای ارتش آمده است .در این عملیات
دستکم  72حلقه ماین نیز کشف و خنثا شدهاند.

در خبرنامهی وزارت دفاع ملی آمده است که در
جریان وظایف امنیتی و انفجار ماینهای کنار
جاده 5 ،افسر ارتش کشته شدهاند.
اخیراً عملیات نیروهای امنیتی علیه طالبان در
شماری از والیتهای کشور افزایش یافته است.
در این عملیات دهها طالب کشته و نیز بیش از
صد ماین کنار جاده خنثا شدهاند .وزارت داخله
دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد که نیروهای
پولیس  ۳۷حلقه ماین را از مربوطات والیتهای

قندهار ،ارزگان ،فراه ،هلمند و میدانوردک
کشف و خنثا کردهاند.
بر اساس خبرنامهی دفتر رسانههای این وزارت،
این ماینها بهتازگی از سوی شورشیان طالب
برای اعمال تخریبی و تروریستی جاسازی
شده بودند .از سوی دیگر ،دیروز غنی اخپلواک،
مسئول رسانهای دفتر والیت پکتیکا به رسانهها
گفت که در عملیات هوایی دستکم  18شورشی
طالب در این والیت کشته شدهاند.

دانش :معضل کوچیها و دهنشینان را حل میکنیم

اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم ریاست
جمهوری دیروز در دیدار با بزرگان والیت
میدانوردک در کابل گفت که حل اساسی و
بنیادی معضل کوچیها و دهنشینان در دستور
کار حکومت جدید قرار دارد .او افزود که شخص ًا
بارها با رییس جمهور در بارهی حل این مشکل
گفتوگو داشته و اشرف غنی مصمم به حل این
مسئله است.
دفتر رسانههای معاونت دوم ریاست جمهوری
با نشر خبرنامهای اعالم کرد که دانش در

آستانهی تشکیل جرگهی ملی برای حل
معضل کوچیها و دهنشیان در دیدار با بزرگان
ولسوالیهای حصهی اول و حصهی دوم بهسود
والیت میدانوردک گفت که مسئلهی کوچیها
و دهنشینان یک معضل ساده و تازه نیست ،بلکه
جنبههای تاریخی ،سیاسی ،حقوقی و اجتماعی
دارد .او حل معضل کوچیها و دهنشینان را از
آجندای کاری حکومت خواند و گفت که برای
حل بنیادی این معضل جرگهی ملی متشکل از
بزرگان تمام والیتها و اقوام تشکیل میشود .او

از دیدار کنندگان خواست که بدون در نظرداشت
مسایل قومی و مذهبی ،پیش از برگزاری این
جرگه طرحهای مشخص را آماده کنند ،تا در
مورد آن تصمیمگیری جمعی شود.
معاون دوم ریاست جمهوری پیشرفت کار برای
حل این مشکل را مثبت خواند و گفت ،از عملکرد
هیأتی که برای حل این معضل در سال 1393
توظیف شده بود ،قدردانی میکنیم .او افزود که
از نگاه ما دو مسئله در اولویت حل مسئلهی
کوچیها و دهنشینان است؛ یکی جلوگیری از

تکرار حوادث سالهای گذشته و دیگری حل
بنیادی و اساسی قضیه برای همیشه.
دانش تأکید کرد که وی برای حل معضل
کوچیها و دهنشنیان سهم میگیرد .چند روز
پیش دفتر رسانههای ریاست جمهوری اعالم
کرد که اشرف غنی پس از ارائهی گزارش
ک برای
هیأت اعزامی حقیقتیاب به میدانورد 
حل معضل کوچیها و مردم محل گفت که
برای حل این معضل یک جرگهی بیناالفغانی
تشکیل شود.

پایان درازترین جنگ تاریخ امریکا

و آیندهی مبهم افغانستان
نوشته :تمیم عاصی

برگردان :ابتهاج عبیدی

منبعEurasia review :

درازترین جنگ تاریخ امریکا به پایان رسید .با حضور
تعداد اندکی از مقامهای افغان و خارجی (امریکا و
حامیان ناتوی آن) در یک محفل کوچک و خاموش،
پرچم نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (آیساف)
پایین آورده شد و به جای آن پرچم مأموریت پشتیبانی
قاطع (Operation Resolute Support -
 )ORSکه وظیفهی آن کمک ،مشورهدهی و نظارت
از نیروهای امنیتی افغان در امر مبارزه با دهشتافگنی
و شورشیان طالب پس از سال  2014میباشد،
برافراشته شد.
سخنگوی طالبان ،پایان مأموریت ناتو و آیساف را
مأموریت شکست نامید .اما پرسش کلیدی هنوز هم
بیپاسخ مانده که درازترین جنگ تاریخ امریکا ،چه
دستآوردی برای افغانستان داشته و آیندهی افغانستان
با افزایش ناامنی ،بالتکلیفی اقتصادی و بیثباتی
سیاسی چگونه خواهد بود؟
شکی نیست که افغانستان نسبت به دورهی رژیم
خونخوار طالبان ،در حالت بسیار خوبتر و با معیار زندگی
باالتری قرار دارد .میلیاردها دالر کمک های خارجی،
همکاریهای تخنیکی و فداکاری هزاران تن طی این
جنگهای وحشیانه ،راه را برای یک افغانستان مرفه
اما شکننده هموار ساخته است .میلیونها دختر حاال
به مکتب میروند ،صدها هزار افغان هم به دانشگاهها
و مؤسسات تحصیالت عالی میروند ،افغانستان دارای
یک حکومت ،پارلمان ،قوهی قضائیه و جامعهی مدنی
فعال است و حضور زنان هم در همهی حوزههای
زندگی گسترده است .سفارت این کشور در بیش از
 140کشور جهان تأسیس شده و تقریب ًا با تمامی ملل
جهان روابط دیپلماتیک برقرار ساخته است .افغانستان
دیگر کشور منزوی ،تحریم شده و محکوم تحت تسلط
رژیم طالبان نیست.
افغانستان طی بیش از یک دههی اخیر ،بهطور اوسط
 9.25درصد نرخ رشد اقتصادی داشته و درآمد سرانهی
آن هم امروز از  120دالر به  640دالر افزایش یافته
است .دارای ارز قوی است و به یاری میلیونها دالر
کمکهای خارجی ،یک دستور کار قوی برای کاهش
فقر هم روی دست دارد.
با این همه ،افغانستان اکنون با خروج نیروهای
امریکایی و ناتو ،انتخابات طوالنی و زمانگیر ،سقوط
دو رقمی در نرخ رشد اقتصادی ،بالتکلیفیدر توافقات
حکومت وحدت ملی ،رشد جنگهای نیابتی بین
همسایگان و نخبگان فاسد و ازهم پاشیده با یک
اقتصاد جنایی ،حاال با یک منجالب سراشیبی مواجه
شده است .برای مواجهه با این روال ،نخبگان سیاسی
و اقتصادی افغانستان باید به یک اجماع اساسی برسند؛

چون بدون اجماع آنها ،جذب و ادارهی کمکهای
خارجی ،حمایت دوامدار سیاسی ،سیاست مجزا و جنگ
نیابتی منطقهای نمیتواند ادامه بیابد .آنها باید ادارهی
کشور را به دست بگیرند و برخی تصامیم دشوار را
برای خودشان اتخاذ نمایند و مسیر آینده را برای ثبات،
امنیت و رفاه کشورشان هموار سازند.
نخستین اولویت دولتمردان و سیاستگذاران افغان
باید ثبات داخلی و وحدت کشور باشد .هیچ کشور
همسای ه و همکاران بینالمللی ،به یک افغانستان
منقسم ،ضعیف و شکننده ارزشی قایل نخواهند شد.
دولت جدید افغانستان باید یک اجماع ملی را یا از
طریق لویه جرگه یا هر راه دیگری برای مبارزه با
دهشتافگنی ،صلح و ثبات سراسری در کشور و
دستور کار جدی برای اصالحات اقتصادی ایجاد نماید.
بدون اجماع ملی فراگیر در سه حوزهی کلیدی مبارزه
با دهشتافگنی ،روند صلح و دستور کار قوی برای
اصالحات اقتصادی ،رویکردهای پراکنده و تکهتکه
برای هریک از این مشکالت وجود خواهد داشت.
این ،تنها وضعیت شکنندهی کنونی کشور را ادامه
میدهد .اکنون فرصتی است برای نخبگان افغانستان
تا باالتر از تنشها و گیرودارهای سیاسی ،رقابت برای
ی و تنشهای قومی ،قد برافرازند ،در غیر
ثروتاندوز 
آن بهزودی محکوم به فنا شده ،همانند رژیمهای قبلی
نیست و نابود میشوند.
در مواجهه با جامعهی بینالملل ،افغانستان باید چهرهی
تازهای برای خود بسازد .یک شریک مستقل و قابل
اعتبار در امر مبارزه با دهشتافگنی و افراطگرایی،
همانند سایر کشورهایی که ایاالت متحده در راستای
مبارزه با دهشتافگنی و افراطگرایی آنها را پشتیبانی
سیاسی ،نظامی و اقتصادی میکند ،فراهم مینماید.
با این همه ،افغانستان باید یکی از این سه گزینه یکی
را در برابر جامعهی بینالمللی برگزیند:
 -1یک شریک استراتژیک برای امریکا و ناتو در
منطقه :در حالی که رییس جمهور جدید افغانستان
اخیراً موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی را با ایاالت
متحده امضا نمود ،وضعیت امنیتی کشور کماکان
مخاطرهآمیز و اقتصاد کشور هم شکننده باقی مانده
است .اگر افغانستان یک شریک استراتژیک برای
ایاالت متحده و ناتو باقی بماند ،هردو جناح باید
گامهای جدی را برای بیرون کشیدن این کشور از این
منجالببردارند .حمایت نظامی و اقتصادی افغانستان
ک و همراه
باید فراتر از ظرافت و لفاظیهای دیپلماتی 
با قاطعیت باشد .این همکاری هزینه و قربانی زیادی
خواهد داشت .گروههای نیابتی منطقهای حمالت خود
را افزایش دادهاند و این روال تا زمانی که اقدامات

3

دوشنبه
 15جدی
1393
سال چهارم
شماره 749

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

از من نشنوید!

جدی امنیتی و اقتصادی برای ریشهیابی علل و عوامل
دهشتافگنی و بازخیزی خشونتگرای ی روی دست
گرفته نشوند ،ادامه خواهد داشت.
 -2آینده با کشورهای منطقه و جهان اسالم :از
سوی دیگر ،افغانستان با قربانی مشارکت راهبردی با
ایاالت متحده و ناتو ،میتواند روابط قوی دیپلماتیک
ک را با کشورهای منطقه دنبال کند .این به
و نزدی 
معنای درخواست صلح در بدل خط دیورند و عمق
روابط استراتژیک با پاکستان ،تضمین منافع هند در
افغانستان ،طرد پناهگاههای افراطگرایان روسی و
آسیای مرکزی و در نهایت تعادل میان منافع ایران
و عربستان سعودی در کشور است .اگر چه دستیابی
به چنین دیپلماسی پیچیده و چند وجهی فاقد اعتماد،
اعتبار و ظرفیت مورد نیاز در درون دولت افغانستان و در
میان کشورهای همسایه میباشد .از سوی دیگر ،هیچ
یک از همسایگان افغانستان ،بهجز هند ،به اندازهی
ایاالت متحده و همکارانش در طول  14سال گذشت ه با
این کشور کمک و همکاری نکر دهاند.
 -3اتحاد با چین ،هند و روسیه :بسیاری از استراتژیستها
و کارشناسان روابط بینالملل بر این باورند که آیندهی
افغانستان به سه همسایهی کلیدی قدرتمند آن وابسته
است؛ چین ،هند و روسیه و این کشورها باید بهنوعی به
یک اجماع منطقهای برای رسیدگی به معضله امنیتی
و اقتصادی افغانستان پسا 2014برسند .اما هریکی
از این کشورها منافع متضادی در این کشور دارن د و
افغانستان هم تهدید بزرگی برای همهی این کشورها
بوده است .اگرچ ه پشت درهای بسته ،دیپلماسی نهانی
بین هرسه این کشورها در رابطه با سرنوشت افغانستان
پسا 2014جریان دارد؛ اما آنها تا هنوز هم به یک
اجماع کلی برای کمک نظامی و سیاسی با افغانستان
دست نیافتهاند.
آیندهی سیاسی و اقتصادی افغانستان شکننده،
نامشخص و تلخ است .کسری اخیر بودجه ،اتکای بیش
از حد به کمکهای نظامی امریکا و ناتو ،نخبگان فاسد
و از هم گسیخته ،فساد گسترده و افزایش ناامنی و
بازخیزی طالبان ،همه تهدیدهای بزرگی برای آیندهی
یک افغانستان باثبات و صلحآمیز میباشند .برای
سالهای آینده ،افغانستان نیازمند حمایت اقتصادی،
سیاسی و نظامی بینالمللی و منطقهای برای ایستادن
روی پاهای خود است .تا آنجا که جامعهی بینالمللی
باید از افغانستان حمایت کند ،افغانستان هم باید به
همان اندازه خود را متحد برابر و معتبر برای همکاران
خود ثابت نماید .افغانستان هیچ گزینهای بهجز
جستوجوی همکاری و انتخاب یکی از گزینههای
باالندارد.

شهر اص ً
ال هوا ندارد ،بعد یک شاعر کور آمده نوشته است:
هوا دلگیر است ،سنگها سست و بیمزه
سگها پایدنکشال سوار ارابهی سرخ سیاست
پیش بهسوی افکار افگار و اخبار انبارشده
همچنان میتازد
برف ،حتا برف ،سنگ گشته
نمیبارد ،انگار دریای کابل سالهاست مرتد شده
دریایی که حتا مایعات رودهی آن پیر دیندار درونش میریزد
ولی ارتداد همچنان باقیست!
جاریست!
پیش به سراشیب سالمت،
پست و مالمت
همچنان میتازد
چه ضرور است که ببارد برفی؟!
مگر این شهر ،در مسیر صلح است؟
نه! بهخدا نیست!
یعنی هرگز هم نخواهد بود.
میبینید این شاعر سبکسر را؟ اگر کابل هوا داشت ،ما قبول میکردیم که
ممکن است برای او هوا ،دلگیر باشد و شکایتهای او بجا .حاال که ندارد،
بهتر است میگفت ،هوا نیست ،در نبود هوا ،خزعبالتهای دیگر را هم
نمینوشت .من گاهی با خود فکر میکنم که اگر همین شاعران که حاال
از این نوع شعر میسرایند و یکی دو هفته روی آن کار هم میکنند و هی
سیگار پشت سیگار دود میکنند ،تا همچو ضایعهای را بیرون بدهد ،بهجای
شاعرشدن ،مث ً
ال میآمد برای دور بعدی پارلمان ،خود را نامزد میکرد ،چه
میشد؟ بعدش اگر اینها به پارلمان راه مییافتند و روی انتخاب یا رد وزیران
کار میکردند ،چگونه میشد؟ وضع چطور میبود به نظرتان؟ مث ً
ال فرض
کنید وزیر صحت عامه برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان نزد همینها
میآمد و از مشکالت صحی میگفت و راههای فایق آمدن بر مشکالت را
خدمت اینها ارائه میکرد و هزار سخن و دلیل دیگر ...اینها چگونه بر او
اعتراض میکردند یا چگونه از او تقدیر میکردند؟
فرض کنید اعتراض میکردند به سبک زیر:
دیشب سگ همسایه را سرطان کشت
داکتران تشخیص دادند که هوا بیمار بوده
و هزار لعنت بر من
بر من و امثال من
که هنوزم زیر این استر بیوجدانی ،عین وجدان میفروشم
به چه نسبت به تو رای و اعتباری بدهم؟
آیا سگها نزد تو آدم اند؟
یا تو حاضری که اکسیجن به سگها بفروشی؟!
............................................
حاال فرض کنید از او تقدیر میکردند:
برو که چوکی کار و تالش و زحمت را
سالهاست خاک گرفته
روی آن عنکبوت وارده از خارج
النه آباد کرده و شعر توسعه میخواند
تن باید داد به یک مشت دیگر
مشتی آگاه به هزار پشت دیگر
ُ
و چنین باید رفت ،تا که آغاز نشود کشت دیگر
برو و خاک نشسته را خوب ُپفُ ،پففففففففففففففف کو
و کار کن که سگان هم به هوا محتاجند
و به تو بیشتر
عین سگ کار کن و زحمت کش!
امیدوارم این قلیل تحلیل را از ما قبیل بفرمایید! (قبیل :در زبان التینی ،قبول
را قبیل میخوانند) .حاال شما مختارید هرچه کاسه کوزه دارید ،بشکنید بر
ی جاها را خوب اشاره کرده و
فرق این قبیل شاعرهای عزیز ما! البته بعض 
خیلی هم از فایده خالی نیست .مث ً
ال این شاعر اشاره کرده که دریای کابل،
در حالی در مسیر ارتداد قرار گرفته که بول بزرگترین مالی دوران هم درون
آن میریزد .این البته به این معناست که بخش بزرگی از مسئولیتهای
مالهای کابل ،فرهنگسازی در مسیر انسانی زیستن است ،حال آنکه در
این بخش یا کاری صورت نگرفته ،یا بازهم کاری صورت نگرفته دیگر!
کاش میشد تعداد مسجد هر ناحیه را مشخص میدانستم و از مال امامان
هم چیزی میدانستم تا میگفتم که چرا فرهنگسازی از مساجد شروع
نمیشود .باور کنید بهسازی فرهنگ ،نوعی جهاد است .فرهنگ زندگی در
کابل ضعیف و بیمار است .شما میتوانید از شعر این شاعر لعنتی که اسمش
را نمیدانم ،این مسئله را بفهمید!
یعنی باور کنید که هوا وجود ندارد ،ورنه من کجا و این همه خُ زعبالت ادبی
کجا؟!
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بخش دوم

این آمار و ارقام برآوردهای ناقص و نامکمل تلفات مخالفان مسلح است که
در نتیجهی عملیات مختلف اردوی ملی افغانستان اتفاق افتاده است .بر اساس
اظهارات نیروهای محلی ،در جریان عملیاتی که از ماه آپریل تا دسامبر در
بخشهای شرقی افغانستان روی دست گرفته شد 1474 ،تن از جنگجویان
کشته شدند و  493تن آنان نیز دستگیر گردیدند .به گزارش مقامهای امنیتی ،در
جریان عملیات دوماهه در ولسوالی سنگین والیت هلمند ،جمع ًا در حدود 400
تن از طالبان کشته شدند.
تعداد نسبت ًا کمی از مخالفان دستگیر شده ،از سوی دولت نه تنها محاکمه
نمیشود ،بلکه سرنوشت آنها عم ًال و آگاهانه سرپوشیده باقی میماند .بسیاری
از جنگجویان مخالف دولت ،یکبار دستگیر شدهاند؛ اما بعداً توسط دادگاههای
محلی و به دالیل مختلف ،از جمله فساد موجود در دستگاه حاکمیا هم به دالیل
سیاسی مختلف ،از زندان آزاد میشوند .به این اساس ،مال سالم (با نام واقعی
قاری بالل) والی فعلی قندوز بر اثر تهدید و فرمان شبهنظامیان مخالف دولت،
آزاد شد و دوباره موقعیت خود را در منطقه بهدست آورد.
مقامهای پولیس همچون جنرال امیناهلل امرخیل در بغالن و جنرال عبدالرازق
در قندهار بهصورت آشکارا دستور «لغو زندانی» را دادند .در حالی که این دستور
بهصورت غیرمستقیم از سوی فرماندهی نیروهای ویژه نیز داده شد .در واقع ،این
عمل در سطح فراقضایی اجرا شد و انگشت انتقاد را باید سوی مقامها و حتا
خود جامعه بلند کرد.
با توجه به گزارشهای رسمی ،در طول عملیات نظامی ،بزرگترین تلفات
مخالفان مسلح در مناطقی بود که قب ًال شناسایی شده بودند .بهخصوص ،در ماه
نوامبر [ ]2014در نتیجهی عملیات تصفیهای که در دو ولسوالی والیت قندوز به
اجرا گذاشته شد ،بیش از  60تن از مخالفان مسلح کشته شده و دهها تن دیگر
نیز بازداشت شدند .عملیات دانگام (والیت کنر) که در پایان ماه دسامبر اجرا ش د
نیز به اندازهی عملیات قندوز دستآورد نداشت .در آن زمان ،فقط در جریان
دو روز 132 ،تن از مخالفان مسلح کشته شدند که در جمع کشته شدگان ،فرد
مشکوکی با نام احمدخان نیز شامل بود .در همین زمان ،در عملیات سراسری
که در مناطق مختلف صورت گرفت ،جمع ًا بیش از  200تن از نیروهای مخالفان
مسلح کشته شدند.
مطابقت دو آمار تلفات [آنچه مقامهای امنیتی افغان میگویند و آنچه طالبان
ادعا میکنند] حقیقت ًا بهطور جدی مورد مناقشه است .طالبان در مقایسه با آنچه
کشته میشوند ،اغلب شمار تلفات خود را کم اعالم میکنند و کسانی نیز که
بازداشت میشوند ،خود را غیرنظامی معرفی میکنند ،طوری که البد با مخالفان
مسلح هیچ نوع ارتباطی نداشتهاند .آنچه در این اواخر در والیت ننگرهار اتفاق
افتاد ،گویای این واقعیت است :در ماه نوامبر [ ]2014مقامهای امنیتی دولت به
تعداد صد تن از شبهنظامیان و افراد مظنون را دستگیر کرد که آنها بعداً هرنوع
ارتباط و همکاری خود با طالبان و مخالفان مسلح را رد کردند .گزارشهای تلفات
مخالفان مسلح با استفاده از نیروهای هوایی ،واقع ًا اغراقآمیز به نظر میرسند.
با اینحال ،مواردی است که نشان میدهند ،مقامهای امنیتی برای تمیز دادن
غیرنظامیان از مخالفان مسلح ،مأموریتهای نظامی خود را محدود میسازند.
با توجه به افزایش فعالیتهای جنگجویان ،ناظران بینالمللی بهطور کلی
معتقدند که با وجود نگرانیها مبنی بر عدم توانمندی نیروهای افغان برای مقابله
با مخالفان مسلح ،اما واقعیت این است که این نیروها بر اثر آموزشهای زیاد،
اکنون به مرحلهای از توانایی دست یافتهاند که بتوانند عملیات را بهطور مستقل
رهبری کنند .گزارش ماه دسامبر سازمان ملل متحد خاطرنشان میسازد که
«نیروهای حافظ امنیت ملی افغانستان ،برای مقابله در مناطق ناامن و تحت نفوذ
مخالفان به تواناییهای خوبی دست یافتهاند ».وزارت دفاع امریکا نیز ارزیابی
مشابهی را ارائه میدهد« :نیروهای افغان یک نفس کنترول شماری از مناطق
تحت نفوذ و کنترول مخالفان مسلح را بهدست میگیرند و بخشی از تجهیزاتی
را که [قب ًال] به دست طالبان افتاده بود،دوباره پس میگیرند».
اما بهطور کلی فعالیتهای جنگی نیروهای افغان نشان میدهند که آنها هنوز
هم به کمک نیروهای خارجی وابستهاند و از دست دادن حمایت نیروهای
خارجی ،به تلفات سنگین آنها منجر خواهد شد .در عین حال ،مشکالت مالی
و وابستگی شدید به تجهیزات نظامی ،به قوت گذشته خود باقی میمانند.
قابلیتهای نیروهای افغان ،بهخصوص به شکل فعلی ،ناکافی است.
اخیراً دولت امریکا از کمکهای جدید شامل تجهیزات نظامی و کمکهای
اقتصادی و همینطور شرکت در آموزشدهی نیروهای افغانستان در چارچوب
«حمایت راهبردی» ،خبر داده است .از سوی دیگر ،در افغانستان عدهی زیادی
نگران اند که امریکا از رویارویی با طالبان و شکست آنها ،دست بردارد.
بهخصوص پس از آنکه واشنگتن اعالم کرد ،امریکا با طالبان مصالحه میکند،
«بهخصوص با آنعده از طالبانی که برای امریکا تهدید شمرده نمیشوند» و حتا
در رهبری عملیات از این پس استثنا قایل خواهد شد.

پیش از آنکه بین ایران ،پاکستان و افغانستان تقسیم شود،
بلوچستان سرزمینی در حدود وسعت ایالت کلیفورنیا بود.
مرز ایران-پاکستان  650مایل طول دارد و در سال 1871
میالدی توسط بریتانیا کشیده شد .این مرز از بحیرهی عرب
آغاز میشود و با گذر از مناطق کوهستانی و بستر رودخانهای
خشک ،به یک صحرای باز در نقطهای میانجامد که مرز بین
افغانستان ،ایران و پاکستان را تشکیل میدهد.
بلوچها در ایران به زبان فارسی صحبت نمیکنند ،بلکه مانند
بلوچها در پاکستان به زبان بلوچی تکلم میکنند .بلوچها در
ایران جزو اقلیت سنی مذهب اند .بهجای پوشیدن لباسهای
سبک غربی که مردان در تهران میپوشند ،بلوچهای ایالت
سیستان و بلوچستان ایران ،مانند همتایانشان در پاکستان،
شلوار و پیراهن بر تن میکنند .اعضای خانوادهی تعداد زیادی
از آنان در دو سوی مرز زندگی میکنند و فرهنگ تنها چیزی
نیست که بین آنها مشترک است :هم بلوچهای ایران و هم
بلوچهای پاکستان ،با حکمرانانشان مناسبات پر دردسر و
اکثر اوقات ،خشونتبار دارند.
ایالت بلوچستان پاکستان که تقریبا به تنهایی نصف وسعت
خاک آن کشور را تشکیل میدهد ،فقیرترین ،بیسوادترین
و توسعهنیافتهترین ایالت پاکستان است .والیت سیستان
و بلوچستان ایران که اکثر بلوچهای ایرانی در آن زندگی
میکنند نیز از هر لحاظ عقبماندهترین والیت ایران است.
در حدود نصف بلوچهای ایران بیکار اند .فعاالن حقوق بلوچها
میگویند که این محرومیت ،نتیجهی سیاستهای دوامدار
تهران برای به حاشیهراندن بلوچهاست.
در زمان حاکمیت شاه ،بلوچها از پوشیدن شلوار پیراهن
در مکتب منع شده بودند و چاپ و نشر به زبان بلوچی
در فهرست سیاه قرار گرفته بود .بعد از انقالب ایران ،این
تبعیض رنگ مذهبی به خود گرفت .پس از آغاز یک پروژهی
توسعهای بهجای مسجد سنیها در مشهد ،خیزش علیه دولت
ایران در سال  1994زبانه کشید .در مدت دو یا سه سال،
ایران بیشتر از  60آخوند سنی را یا زندانی کرد ،یا آنها
مجبور شدند از ایران فرار کنند .تعداد زیادی از این آخوندها
با استقبال عربستان سعودی و کویت مواجه شدند .در این
کشورها ،برخی از آنها بهطور منظم در شبکههای تلویزیونی
عربیزبان ظاهر میشوند و علیه رژیم تهران سخن میرانند.
در اواخر دههی  ،1990بعضی از بلوچهای ایران دست به
اسلحه بردند و شورششان را با این روایت توجیه کردند
که آنان سنیهایی هستند که علیه تبعیض قومی و مذهبی
حکومت شیعی ایران میرزمند.
در بحبوحهی این آشفتگی مذهبی و سیاسی ،قاچاق مواد
مخدر رونق گرفت 70 .درصد تریاک جهان از همین مرز
قاچاق میشود و از همان آغاز ،قاچاقچیان مواد مخدر و
جهادیهای بلوچ که علیه حکومت ایران میرزمیدند ،با هم
روابط صمیمی ایجاد کردند.
حملهی ایران در کوهلهو در ماه نوامبر سال  ،2013یکی
از بهترین نمونههای مستندسازی شده در این جنگ مخفی
است .هدف خاص این حمله ،خانهای در این روستا بود
که بعد از دههی  1990و زمانی که یک بانکدار ایرانی
بهنام موال بکس درخشان سپاه رسول را تشکیل داد،
میزبان جهادیها بوده است .یک آخوند سلفی که شخصا

او را میشناسد ،میگوید که موال بکس با طالبان افغانستان
درآمیخته است و بیشتر کارهایش را با قاچاق مواد مخدر
تمویل میکند .ژورنالیستان محلی دیدهاند که جنگجویان او
سربازان ایرانی را با چشمان بسته ،در موترهای نوع تویوتا در
جادههای کوهلهو نمایش دادهاند.
مال عمر ،رهبر جیشالعدل ،کارش را با سپاه رسول آغاز
کرد .او و دیگر جنگجویان که قدرت قاچاقچیان را دو برابر
کردند ،دوستانشان را از زندان قلعهمانند تربت ،قادر به فرار
از زندان کردند.
موال بکس در سال  2006کشته شد .نیروهای ایرانی با
بهانهی انجام معاملهی مواد مخدر ،او را فریب داده بودند.
اما یک گروه قدرتمندتر جهادی پیش از آن در ایرا ن در
حال ظهور بود.
به تاریخ  14دسامبر  ،2005مردان مسلح بر سر راه کاروان
موترهای رییس جمهور ایران ،محمود احمدینژاد ،در هنگام
دیدارش از سیستان و بلوچستان کمین کردند .راننده و یک
محافظ موتر اول کاروان کشته شدند .احمدینژاد از این
کمین جان سالم بدر برد؛ اما شدیدا خشم تهران برانگیخته
شد.
این حمله توسط عبدالمالک ریگی که در آن زمان  22ساله
بود ،سازماندهی شده بود .چهرهی بچگانه و ترسناک ریگی،
تبدیل به نماد جهاد بلوچها در ایران شد .ریگی در ایران زاده
شده بود و در نوجوانی شاهد اعدامهای دستهجمعی رژیم
ایران بود .روزی او اعدام هشت مرد جوان بلوچ را تماشا کرد
که در حضور همگان به هشت جرثقیل بسته شده بودند .او
بخشی از دلیل اقدام مسلحانهاش علیه رژیم ایران را به آن
لحظه ربط میداد .در سال  ،2007ریگی به یک رسانهی
غربی گفت که هدف گروه او سرنگونی رژیم ایران نیست،
بلکه افزایش خودمختاری سیستان و بلوچستان و حفاظت
اقلیتها در برابر «سلطهی مذهبی استبدادی شبهفاشیزم [یا]
نازیسم» تهران است .در ظرف شش ماه پس از کمین بر سر
راه احمدینژاد ،گروه ریگی ،جنداهلل ،چندین حملهی بیباکانه
را در شاهراههای نزدیک مرز انجام دادند ،دهها تن غیربلوچ
را کشتند و افسران گارد جمهوری ایران را گروگان گرفتند.
تا پایان سال  ،2009بمبگذاریهای انتحاری جنداهلل،
تعدادی از عبادتکنندگان شیعه را در جنوبشرق ایران و
 42تن ،بهشمول معاون فرمانده نیروهای زمینی گارد انقالبی
ایران را در منطقهی پیشین به قتل رساندند .مقامهای
خشمگین ایرانی ،ایاالت متحده و بریتانیا را متهم به پشتیبانی
از آنها و پاکستان را متهم به بیتفاوت نشستن در برابر آنها
کردند .دوازده گارد انقالبی ایران که به تعقیب ریگی آمده
بودند ،در عمق خاک پاکستان دستگیر شدند .در محافل
عمومی ،پاکستان حضور ریگی در خاکش را انکار میکرد .اما
در خفا ،مقامهای پاکستان دفعتا به کمک ایرانیها شتافتند
تا ریگی را پیدا کنند و به جستوجو در مناطق مرزی نزدیک
تربت متمرکز شدند.
نیروهای پاکستانی در جریان یک حمله در سال ،2008
عبدالحمید ریگی ،برادر عبدالمالک ریگی را پیدا کردند.
رحمان ملک ،وزیر داخلهی پاکستان در آن زما ن گفت:
«هر اتفاقی که در ایران میافتاد ،آنها میگفتند که بهخاطر
پاکستان است .اما ما تالش خود را به خرچ دادیم و ثبوت
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بخشی از بودجهی  400میلیون
دالری درخواستشده برای ادارهی
استخبارات مرکزی ایاالت متحده
( )CIAدر سال  ،2007توصیهای
را برای برقراری ارتباط با گروههای
مسلح ضدتهران ،مانند جنداهلل،در
بر داشت .به نظر میرسد که در
حلقههای استخباراتی ،برخی این
راه را تعقیب میکردهاند .بر اساس
یک تحقیق روزنامهی نیویورک
تایمز ،توماس مکهل ،یک کارآگاه
که با ادارهی میدان هوایی نیویورک
و نیوجرسی کار میکرد ،ارتباطات
گستردهای با جنداهلل برقرار کرده
بود که از سال  2007آغاز شده
بود .مکهل در نیویورک ،نیوجرسی،
نیروی رزمی مشترک علیه تروریزم
(Joint Terrorism Task
 )Forceکه چندین ادارهی فدرال
و دولت را در بر میگیرد و زیر
نظارت افبیآی ( )FBIکار میکند،
کار کرده بود.
آن ،سپردن عبدالحمید ریگی بود ».در مدت دو سالی که
عبدالحمید در توقیف ایران بود ،جزئیات مهمی از چگونگی
فعالیت جنداهلل داده بود .به تاریخ  23فبروری  ،2010هنگامی
که عبدالمالک ریگی سوار بر یک هواپیمای مسافربری
قرغیزستانی از دبی عازم بشکیک بود ،ایران پرواز را تغییر
جهت داد و مجبور به فرودآمدن در میدان هوایی شارجه کرد.
رهبر جنداهلل در آنجا دستگیر شد.
پیش از اعدام ریگی در ماه جون  ،2010تلویزیون ایران
«اعترافات» او را نشر کرد که در آن جزئیات چگونگی
پشتیبانی غرب و پاکستان از جنداهلل را افشا میکرد .در این
اعترافاتش ،ریگی از ناصر بولیدی بهحیث میانجی اصلیاش
با پیمان اتالنتیک شمالی ( )NATOیاد کرد .ریگی گفت
که او با امریکاییها در پایگاههایشان در افغانستان مالقات
کرد و ترتیبات این سفرها توسط بولیدی و یاسین اهوازی
که در اروپا زندگی میکند ،چیده میشدند .یاسین اهوازی-
عرب ایرانی -و ناصر بولیدی از دههها بدینسو ،منتقدان
برجستهی رژیم تهران بودهاند .وقتی من به بولیدی که در
سویدن زندگی میکند ،زنگ میزنم و از ارتباطاتش با جنداهلل
میپرسم ،قاه قاه میخندد .او هرگونه ارتباط با جنداهلل را رد
میکند.
در بیرون از ایران« ،اعترافات» ریگی ادامهی سنت پیشینهدار
اعترافگیری از زندانیان توسط ایران پنداشته شد .با این
وجود ،شواهدی وجود داشتند که نشان میدادند ،استخبارات
ایاالت متحده در درون گروه ریگی منابعی داشت و برخی،
از تمرکز جنداهلل بر انجام حمله در داخل ایران آگاه بودند.
بخشی از بودجهی  400میلیون دالری درخواستشده برای
ادارهی استخبارات مرکزی ایاالت متحده ( )CIAدر سال
 ،2007توصیهای را برای برقراری ارتباط با گروههای مسلح
ضدتهران ،مانند جنداهلل،در بر داشت .به نظر میرسد که در
حلقههای استخباراتی ،برخی این راه را تعقیب میکردهاند.
بر اساس یک تحقیق روزنامهی نیویورک تایمز ،توماس
مکهل ،یک کارآگاه که با ادارهی میدان هوایی نیویورک
و نیوجرسی کار میکرد ،ارتباطات گستردهای با جنداهلل
برقرار کرده بود که از سال  2007آغاز شده بود .مکهل
در نیویورک ،نیوجرسی ،نیروی رزمی مشترک علیه تروریزم
( )Joint Terrorism Task Forceکه چندین ادارهی
فدرال و دولت را در بر میگیرد و زیر نظارت افبیآی ()FBI
کار میکند ،کار کرده بود .مکهل ،اطالعاتش را به سیا
( ،)CIAافبیآی ( )FBIو وزارت دفاع ایاالت متحده
( )Pentagonسپرده بود .گزارشهای او نشان میدهند که
او از نیت جنداهلل برای انجام حمله در ایران از قبل آگاه بوده
است؛ اما واضح نیست که آیا او جزئیاتش را نیز میدانسته
است یا نه .زمانی که سیا ( )CIAپی برد که روابط او با
جنداهلل خیلی نزدیک است ،روابطش با مکهل را قطع کرد.
اما افبیآی و بعدها پنتاگون ،باز هم شش سفر او به داخل
پاکستان و افغانستان را تمویل کردند .او در آنجاها با اعضای
جنداهلل مالقات میکرد .این روابط تا اواخر سال  2013دوام
یافت .این در حالی بود که وزارت خارجهی ایاالت متحده،
جنداهلل را در سال  2010یک گروه تروریستی اعالن کرده
بود.
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کابلنشینان هراس دارند
داشتههایشان را از دست بدهند

یادداشتهایسخیدادهاتف

نویسنده :ژویل برونر ،روزنامهنگار در کابل
برگردان :نسیم ابراهیمی
منبع :روزنامهی فرانسوی

در حالیکه زمان خروج نیروهای بینالمللی فرارسیده است ،اکثر مردم افغانستان هراس
دارند که ضعف حکومتشان باعث برگشت دوبارهی طالبان در قدرت میشود.
چای و کشمش ،در کنار یک دستمال کالن چهارخانه که توسط جمیل در پارک شهرنو
کابل پهن شده است ،یک فضای کامال تفریحی را ساخته است .جمیل و چهار دوست
دیگر او که همهیشان حدودا بیست سال عمر دارند ،با لباسهای غربی ،به دور از
جادههای پرازدحام پایتخت ،از یک فضای آرام بهره میبرند .بگومگوهای آنها فضای
آرام پارک را بههم میزند .گفتوگوها در میان این جوانان اینگونه جریان دارد« :سه
ماه میشود که حملههای پیهم انتحاری در تمام مناطق کابل ،مردم را خسته کردهاند.
هر وقتیکه از خانه میبرآییم ،میترسیم ...اکنون ،زمان مناسب برای خروج نیروهای
بینالمللی نیست.
ناتوانی .چند متر آنطرفتر ،ادیب بر یک درازچوکی نشسته است و بهسوی کودکانی
که آنجا کریکت بازی میکنند ،میبیند .آنسوتر ،یک دانشجو که موهای خود را ِژل
زده است ،نشسته است .وی به این باور است که افغانستان به تنهایی نمیتواند ثباتش
را حفظ نماید .او میگوید« :پس از امضای یک پیمان امنیتی با امریکا و ناتو ،هر دو یا
سه روز ،یک حملهی انتحاری در کابل صورت میگیرد .خانوادهام به من میگوید که به
دانشگاه برو .پس از آنکه درس را تمام کردی ،مستقیما به خانه برگرد .او به این باور
خود اصرار میورزد« :دولت توانایی آنرا ندارد که مستقالنه عمل نماید .ارتش افغانستان
هم همینطور است .آنها امکانات آن را ندارند که خودشان به تنهایی امنیت افغانستان
را تأمین نمایند».
مردم از این ناحیه که احتمال دوباره به قدرت رسیدن شورشیان طالب زیاد است ،نگران
اند .نوری ،یک جواهرفروش که  48سال عمر دارد و در یک نگارستان شهر دکان دارد،
نسبت به آیندهی خود و افغانستان ،نگاه بدبینانه دارد .او میگوید« :بدون [نیروهای]
خارجی ،نیروهای امنیتی افغانستان حتا برای مدت یک روز قادر به تأمین امنیت افغانستان
نخواهد بود .تمام مردم ،همانند من که در دوران حضور خارجیها توانستیم به یک زندگی
بهتری دست یابیم ،میترسیم که همین امکانات دست داشتهی خویش را دوباره از دست
بدهیم».
با یک نگاه کوتاه ،با وجود این نشانههای آشکار ،برگشت این شورشیان به قدرت ،بعید به
نظر نمیرسد .تمام این نگرانیها در پی همین خروج نیروهای ناتو میباشد .چالش دیگر
ص ناتوانی دولت وحدت ملی
ناامنی ،ضعف بیش از حد دولت افغانستان میباشد .بهخصو 
که ما شاهد آ ن هستیم.
از تشکیل دولت وحدت ملی سه ماه میگذرد .دولتی که با اشتراک اشرف غنی ،رییس
جمهور و عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی به میان آمده است ،در تمام این مدت ،تا هنوز قادر
نشدهاند که حتا یک وزیر را برای کابینهی دولتشان معرفی نمایند .عبدالصمیم ،دکان
لباسفروشی دارد .او که در میان لباسهای رنگارنگ عروسی در دکانش ایستاده است،
میگوید« :دولت ما توسط دو نفر به پیش برده میشود؛ اما تا هنوز از جای خود حرکت
نکردهاند .هیچ چیز معلوم نیست ...دولت امروز افغانستان ،یک دولت سمبولیک میباشد؛
هیچ قدرت و توانایی ندارد» .پیش از آنکه از دکان عبدالصمیم خارج شویم ،او مأیوسانه
میگوید« :با این وضعیت ،من در این حکومت چیزی را نمیبینم که مانع برگشت طالبان
در قدرت شود».

دوهزار و
چهاردهی 2

در کابل ،تمام خوشبینیها در مسیر جادهها گم شدهاند .در تمام مدت همین چهل
سال ،همین رهبرانی که از این وضعیت به نان و نوایی رسیدهاند ،این ناامیدیهای
مردم را انکار میکنند .عبدالصمیم به این باور است .این یک واقعیت تلخ است ،بهتر
بود نیروهای ناتو زمان بیشتری در کشور باقی میماندند .آنچه که به ما مربوط
میشود ،من بر ارتش کشور خود باور دارم کهمیتواند امنیت افغانستان و امنیت مردم
افغانستان را تأمین نماید .انشااهلل.
«کابل» ( .)Kabulleژوستین پیکمال رییس [موسسهی] اکبر ( )Acbarکه
هماهنگ کنندهی سازمانهای غیردولتی میباشد ،در این مورد میگوید ،خروج
نیروهای ناتو از افغانستان ،قبال برای ما اتفاق افتاده است .این زن جوان میگوید:
«به باور ما ،از یک سال پیش به اینسو ،نیروهای ناتو افغانستان را ترک نمودهاند...
دیگر هیچ نیرویی در افغانستان ندارد ،بهجز از نیروهای ویژ هیشان .برای جامعهی
خارجی ،بیش از پیش این یک عقبنشینی است .این خروج قطعی و تدریجیشان در
مدت دو سال ،چیزی را تغییر نخواهد داد .به میزان ناامنی که به میان آمده است ،این
جاگزینی محدود و کمک نظامی ،تأثیری نخواهد داشت .کاهش نیروهای خارجی در
افغانستان ،به میزان افزایش حملههای شورشیان و بهخصوص در سال جاری ،خیلی
تأثیر گذاشته است.
پس از سال  ،2009نظرسنجیهایی که از جاهای برتر کابل صورت گرفتهاند ،در
مقایسه با دیگر قسمتهای کشور ،تشویش و نگرانی مردم پس از سقوط رژیم طالبان
از بین نرفته است .به نظر میرسد که هیچ کاهش نیافته است .گرایم اسمیت ،تحلیلگر
«گروه بینالمللی بحران» به این باور است که برای مردم خارج از شهر کابل ،زندگی
«بدون هراس» هیچ باقی نمانده است .به باور وی ،افزایش حملههای شورشیان
و نشانه گرفتن مردم ملکی از سوی آنها ،نگرانی جدی مردم از وضعیت امنیتی
افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو از این کشور میباشد.
هلن ویدان ،مدیر مؤسسهی مادیرا ( )Maderaکه یک مؤسسهی کمکرسان برای
پیشرفت و توسعهی روستاها میباشد ،در مورد بیثباتی افغانستان پس از سال 2014
چنین میگوید« :از دوسال به اینسو که من در افغانستان هستم ،تقریبا تمام این
سناریوها را دیدهام و شنیدهام .آنچه که گذشته است ،تمام آشفتگی بوده است .پاسخی
که باید ارائه شود ،در میان این دو حالت معلق است؛ اما دشوار است که بگوییم ،در
کدام سطح قرار خواهد داشت.

هرچه نشستم که کسی از من بپرسد سال  2014چهگونه
سالی بود ،کسی نپرسید .خود من هم از فرط حیا رویم نشد
از خودم سوال کنم .اما از آنجا که هم این سوال مهم است
و هم کسی آن را نمیپرسد و هم دیر میشود ،من هم با
پیروی از بزرگان دیگری که هر وقت جوابشان میآید ،یک
نفر سوال کننده هم پیدا میکنند ،تصمیم گرفتم که به این
سوال شما پاسخ بدهم.
به نظر من ،سال  2014سال نکویی بود که از بهار خود پیدا
نبود .چرا که اگر یادتان باشد ،در بهار این سال خیلی کم
مانده بود که ما واقعا گرفتار این پوپولبازی غربی که اسمش
انتخابات است ،شویم .برای ما ،راستش ،انتخابات کار نمیکند.
همان سیستم بیعت خود ما جان است .هر وقت میخواستیم
امیری یا پاچایی داشته باشیم ،یکی از ما مرد میشویم و
پاچای موجود را کمی معجون زهری میخورانیم یا دو هزار
تانک را روبهروی خانهاش میبریم و خاک منزل ایشان را
توبره میکنیم و پادشاه بهراحتی دچار گردش میشود .فردای
آن روز ،دلمان برای یک آدم سرزور تنگ میشود و مثل
مورچه به جنبش درمیآییم و میخواهیم هر طور شده پادشاه
دیگری تعیین کنیم .اما از آنجا که پادشاه مرده ،که گاهی
به اسم رییس جمهور هم یاد میشود ،نمیتواند دوباره زنده
شود ،میرویم با پسر هفت سالهاش بیعت میکنیم و قسم
میخوریم که تا پای جان در رکاب کاکای او بجنگیم.
این است که انتخابات برای ما جز این که شگون بد دارد،
زیاده دخترانه هم هست .خون که در میان نباشد ،ما را هیچ
کاری مزه نمیدهد .متوجه هستید که ما معموال حاکمان
خود را «آن سگ دیگر» میخوانیم؟ این حکمت دارد .اول
سگ میگوییم میگوییم بعد که خوب عصبانی شدیم ،کله
معلقش میکنیم.
آها ،میگفتم که نزدیک بود ما یک انتخابات واقعی داشته
باشیم .اما نشد .یعنی اینکه میگویم سال  2014سال نکویی
بود ،به این خاطر است که بعضی از برادران ،مخصوصا برادر
بزرگوار امرخیل صاحب ،اجازه ندادند که یک مشت بیست
و چند میلیون نفر در کاسهی عنعنهی ما خاک بیندازند .در
نتیجه ما رسیدیم به حکومت وحدت ملی که خانگیاش
میشود ،این از من ،آن از تو و این یکی هم بین ما خدا
وکیلی تقسیم .البته سال نکوی مذکور چون خیلی نکو بود،
بزرگان گفتند چهطور است یک سال دیگر هم همین سال را
تکرار کنیم و هیچ به سال جدید نرویم .این شد که فعال ما
وارد سال دوهزار و چهارده  2شدهایم .رییس جمهور و رییس
اجرائیه توافق کردهاند که این سال را انشااهلل همینطور
 2014نگهداریم ،باشد که برکت سال رفته ادامه یابد .ما
ممکن است از این توافق خوش نباشیم ،اما خداییاش ما
کدام سگیمها؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
محمد حسین جوهری

برخاستن از بستر فقر و رنج
پدر سالها است که درد کمر دارد .این درد او را
از کار و فعالیت بازداشته است .حتا او قادر نیست
کراچی بردارد و مثل هزاران پدر پایتختنشین،
روزهایش را با کراچیوانی در کوچه و پسکوچههای شهر به آخر برساند تا
لقمه نانی برای فرزندانش تهیه کند.
مادر نیز رنجور و مبتال به درد است .درد او بیشتر از پدر خانه است .اگر یک
روز صحتمند باشد ،دو روز دیگر بیمار است .گوشهایش اندکی سنگین
شدهاند که نمیتواند بهراحتی حرفهای آهسته را بشنود .او از درد پاهایش
مینالد و این درد سبب گردیده است که او از رفتن به خیلی جاها بماند.
یک حویلی گِلی را گرو کرده است .شمار اعضای این خانواده به هفت نفر
میرسد که از میان آنها جز حکیمه جویا ،یگانه دختر خانه ،دیگر کسی درآمد
دایمی ندارد .پس از آنکه پدر از کار مانده و خانهنشین شده است ،بیشتر با
فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم میکند .چهار پسر این خانواده دانشآموز
بودند و امروز دانشجو و فارغالتحصیل که نیاز به پول رفتن به دانشگاه و
مکتب داشتند .حساب پول دارو و درمان پدر و مادر نیز بر آن افزوده میشد.
وقتی نگاه میکنی و این همه مشکالت را برمیشماری ،حیران میمانی که
چگونه این خانواده تا حاال دوام آورده است که هیچ فرزندی دست از تعلیم و
تحصیل برنداشته و رو به دنیای کارگری نیاورده است؟ چه سنگی را بر شکم
بستند و چه صبر ایوبی را در پیش گرفتند تا از این همه سختیها و تلخیهای
روزگار عبور کنند و...؟
دلخوشی این پدر و مادر ،چیزی دیگر است و آن به اصطالح خودشان،
«باسواد شدن فرزندانشان» میباشد .آیندهنگری این پدر و مادر ،عالقهمندی
فرزندانشان به درس و عبور آنان از مد و فیشنهای جوانی امروز ،دست
بهدست هم میدهند تا سه برادر در دانشگاه مرکزی کابل (علوم اجتماعی،
اقتصاد و انجینری سیول) و آخرین فرزند خانواده هم در دانشگاه پلیتخنیک
کابل (فاکولتهی جیودیزی) کامیاب شود.
حفیظاهلل ،پدر این چهار پسر میتوانست که یکی آنان را باسواد سازد و
دیگرانش را به ایران برای کار بفرستدیا هم در داخل به بچهکسی یا چوپانی
بدهد ،یا در نهایت یکی را برای کار و دیگرانش را باسواد میساخت؛ اما این
کار را نکرد و بهجای آن هزاران تحقیر و توهینی که در جامعهی ما نسبت
به خانوادههای فقیر روا داشته میشوند را به جان خرید و نیز دهها نگاه
و حرفهای معنادار را پذیرفت؛ اما حاضر نشد تا مانع تعلیم هیچ یکی از
فرزندانش شود.
این چهار برادر و یک خواهر با فقر و تنگدستی پدر و مادرشان ساختند و برای
فراگیری درس کمر همت بستند .اینها پولی برای خرید لباسهای رنگارنگ
نداشتند و شاید با یک لباس ،یک بهار تحصیلیشان را پشت سر کرده باشند.
شاید همصنفان و دوستان دانشگاهشان را برای روزها و شبها به مهمانی
دعوت نتوانسته باشند یا هم با سفرهی رنگین پذیرایی .شاید در روزهای
رخصتی به پغمان ،صیاد و باغ بابر به تفریح و خوشگذرانی نرفته باشند و...
با آنکه روز خوشی از در دوران تعلیم و تحصیلشان بهیاد ندارند؛ اما توانستند
رویاهایی پدر و مادرشان را به واقعیت تبدیل کنند.
حسین جویا که اکنون از فاکولتهی اقتصاد دانشگاه کابل فارغ گردیده است ،در
بهاری که صنف دوازده بود ،برای تهیهی فیس کورس ،مجبور شدتیلفونش را
به فروش برساند و آن بهار تلخ را با پول قرض از این و آن بگذراند .بهیاد دارم
بهاری را که با اسحاق جویا به دانشگاه رفت و آمد داشتم ،در نه ماه تحصیلی
تنها یک دریشی را برای هر روز پوشیدیم...
همت بلند این پدر و مادر ،درس و الگویی برای پدر و مادرانی است که
به بهانهی تنگدستی و فقر ،مانع تحصیل و تعلیم فرزندانشان میشوند و
کامیابی این برادارن در بهترین رشتههای تحصیلی و در نهایت فراغت آنها،
درسی است برای جوانانی که فقر و بیپولی پدر و مادرشان را بهانهای برای
تنبلی و سهلانگاریهایشان قرار میدهند.
عصر جمعه 12 ،جدی ،در جشن فراغت دانشجویان ولسوالی پنچاپ شرکت
کرده بودم که در این میان تمام دلخوشی من با خوشی این پدر و مادر گره
خورده بود که شاهد فراغت دومین جوانشان از دانشگاه کابل بودند.
حسین جویا! فراغتت را از دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل یکبار دیگر تبریک
میگویم...

بدشانسی ،انسان را
گرفتار کدام سرطانها میکند؟

سالیان متمادی است که متخصصان بهداشت
هشدار م یدهند ،تومورهای سرطانی ناشی از رژیم
غذایی بد ،ب یتحرکی یا ژنهای معیوبی است که
از پدر و مادر به ارث رسیدهاند .حتا دولت امریکا هم
حدود  100هزار پروژهی ژنوم ب رای بررسی و یافتن
دالیل ایجاد بسیاری از بیماریهای نادر و سرطانها
تعریف کرده است.
اما حاال پژوهش جدیدی نشان م یدهد که بی شتر
سرطانها اصو ًال بهخاطر بدشانسی اتفاق م یافتند ،تا
انتخاب سبک زندگی نادرست و دی.ان.ای ناقص .به
گفتهی پژوهشگران دانشگاه جانز هاپکینز ،دوسوم
سرطانها از اشتباهات تصادفی در تقسیم سلولی
ناشی م یشوند ،پدیدهای که کامال از کنترول ما
خارج است .آنها م یگویند ،از آنجا که بی شتر
سلولها ب رای اینکه سالم بمانند ،باید تقسیم شوند،
این خود احتمال ایجاد و رشد سرطان را بی شتر
م یکند.
این اولین بار است که دانشمندان م یتوانند توضیح
دهند که چرا برخی از سرطانها نسبت به بقیه
شایعترند .بهاینترتیب ،م یتوان توضیح داد که
سرطان رودهی بزرگ از رودهی کوچک شایعتر است،
چرا که سلولها در رودهی بزرگ دو ب رابر سریعتر از
رودهی کوچک تقسیم م یشوند.
از  31نوع سرطان بررس یشده توسط پژوهشگران
دانشکدهی پزشکی دانشگاه جانز هاپکینز ،تنها 9
سرطان با سبک زندگی یا اختالالت ژنتیکی مرتبط
تشخیص داده شدهاند و  22سرطان باق یمانده تنها
بهخاطر بدشانسی بودند و دی.ان.ای و سبک زندگی
تأثیر بسیار ناچیزی در ابتال به آنها داشت.
این گروه از پژوهشگران ادعا م یکنند ،از آنجا که
نم یتوان از طریق تغییر رفتار یا بررسی عوامل
ژنتیک از بی شتر انواع سرطان جلوگیری کرد ،باید
پژوهشهای بی شتری ب رای تسریع در تشخیص
سرطان انجام داد تا بتوان در زودترین زمان ممکن
سرطان را تشخیص داد.
دکتر کریستیان توماستی م یگوید« :اگر دوسوم
از موارد سرطان در سراسر بافتها توسط جهش
تصادفی دی.ان.ای (در زمانی که سلولهای بنیادین
تقسیم م یشوند) اتفاق بیفتد ،در آن صورت تغییر
سبک زندگی و عادتهای زندگی ما کمک بسیار
بزرگی در اجتناب از برخی انواع خاص سرطان خواهد
بود؛ اما کمکی به فرار از خیلی از انواع دیگر سرطان
نخواهد کرد .ما باید منابع بی شتری را ب رای یافتن
راههای آشکار کردن چنین سرطانهایی در مراحل
اولیه و عالجپذیر متمرکز کنیم».
تقسیمهای سلولی ب رای تجدید و نوسازی بافتهای
تخریبشده مهم هستند؛ اما گاهی اوقات یک
کد شیمیایی در دی.ان.ای بهطور نادرستی مبادله
م یشود و فرایند تقسیم سلولی منجر به ایجاد
سلولهای سرطانی م یشود.
پژوهشگران چطور به این نتیجه رسیدند؟
پژوهشگران تعداد تقسیمهای سلولی را در  31نوع
از بافتهای بدن بررسی کردند و آنها را با مجموع
موارد سرطان در جمعیت امریکا مقایسه کردند.
آنها دریافتند ،هرچه تعداد تقسیمهای سلولی

بی شتر باشد ،خطر ابتال به سرطان باالتر م یرود؛
از این یافته م یتوان چنین نتیجه گرفت که تعداد
اشتباهات تصادفی در تقسیم سلولی تأثیر بی شتری
در ایجاد تومور دارد تا عوامل خارجی.
ب رای مثال ،سلولهای لوزالمعده (پانق راس) بسیار
سریعتر از لگن خاصره تقسیم م یشوند و این
م یتواند دلیل این باشد که چرا سرطان پانق راس
بسیار معمولتر از لگن خاصره است.
اما ب رای برخی از سرطانها ،همچون ریه و پوست،
نرخ ابتال بیش از چیزی است که با احتساب
جهش پی شبینی م یشود و این نشان م یدهد که
عوامل ژنتیکی و سبک زندگی خطر ابتال به این
نوع سرطانها را افزایش م یدهد .پروفیسور برت
وگلستین ،سرپرست این پژوهش م یگوید« :طول
نزا (همانند
عمر افرادی که در معرض عوامل سرطا 
تنباکو) هستند و سرطان نم یگیرند ،اغلب به
ژنهای خوبشان نسبت داده م یشود؛ اما حقیقت
این است که بی شتر آنها به زبان ساده ،شانس
خوبی دارند .این پژوهش درمجموع نشان م یدهد
که تغییر در تعداد تقسیم سلولهای بنیادی در یک
بافت ،به مقدار زیادی با تغییر در موارد سرطان در آن
بافت ارتباط دارد .ما دریافتهایم که انواع سرطانهایی
که خطری باالتر از مقدار پی شبین یشده توسط
تعداد تقسیمات سلولهای بنیادی دارند ،دقیق ًا
همانهایی هستند که انتظار دیدن نامشان را دارید،
یعنی سرطان ریه که با سیگار کشیدن ارتباط دارد،
سرطان پوست که با قرار گرفتن در معرض آفتاب

مرتبط است و همچنین برخی از سرطانها که به
سندرومهای ژنتیکی مرتب ط اند».
سیگار ،الکول ،فس تفود و تنبلی ممنوع!
اما متخصصان سالمت م یگویند که این پژوهش
نشان م یدهد که تغذیهی سالم ،ورزش کردن و
ترک سیگار ،چقدر در کاهش خطر ابتال به برخی
انواع خاص سرطان اهمیت دارد .دکتر اما اسمیت،
کارشناس ارشد اطالعات علمی مرکز سرطان
انگلستان م یگوید« :در حالیکه برخی از اختالالت
ژنتیکی بهخاطر بدشانسی است ،م یدانیم که
خطر سرطان به ترکیب ژنهای ما ،محیط و دیگر
جنب ههای زندگی ما وابسته است ،یعنی عواملی
که م یتوانیم کنترول کنیم .طبق برآورد ما ،از
هر  10نوع سرطان ،بیش از  4مورد را م یتوان با
تغیی رات سبک زندگی ،همانند سیگارنکشیدن ،ثابت
نگهداشتن وزن ،تغذیهی سالم و قطع کردن الکول
جلوگیری کرد».
البته انجام این تغیی رات مبتالنشدن به سرطان را
تضمین نم یکند؛ اما با کاهش احتمال خطر اوضاع
را به نفع ما تغییر م یدهد .پروفیسور هانس کلورس،
زیس تشناس سرطان و سلولهای بنیادین در
انستیتوت هوبرخت در اوترخت هالند م یگوید که
این پژوهش به بیماران سرطانی کمک م یکند که
بفهمند که ابتال به سرطان تقاص اشتباهات آنها
نیست .وی م یافزاید« :متوسط بیماران سرطانی،
تنها بدشانس هستند و نه چیز دیگر».
این پژوهش در ژورنال ساینس منتشر شده است.



Noqta Reza

عدم تحرک در سیستم ادارات دولتی
نبايد فراموش کنيم که نوآوری ،مهمترين محرک
رشد اقتصادی در قرن  21است .در افغانستان،
کشوری که بخش عمدهی اقتصاد آن دولتی،
نيمهدولتی و در این اواخر ایجادبخش خصوصی است که اين بخش بزرگ به
موجودی بزرگ و کمتحرک تبديل شده و بیشک توان نوآوری اندکی دارد .حتا
ن هیچ دستآورد پویایی و نوآوری اقتصادی در
بخش خصوصی هم در این میا 
کشور نداشته .تداوم وضع موجود ،يعنی ادامهی بیتحرکی و ضعف فزايندهی
نوآوری.
متأسفانه سیستم دولتی و اداری کشور در این میانه به سهم خودش برای
عدم نوآوری به یک دایناسور بزرگ و کمتحرک تبدیل شده است که قادر به
تحرک نبوده و در واقع میتوان گفت که سیستم ادارای کشور عامل بازدارندهی
توسعهی کشور شده است و این مسئله به یک بالی خانمانسوز تبدیل شده
است.
آيا با اين شرايط ،نبايد نگران بود!

ساخت کوچکترین میکروسکوپ جهان در اندازهی یک سوزن

دانشمندان ف رانسوی کوچکترین میکروسکوپ
جهان را ط راحی کردهاند که با ورود به داخل
بدن ،امکان مشاهده و تشخیص دقیق
بیماریهای مختلف ،از جمله سرطان ،را ف راهم
م یکند .زمان ،یکی از عناصر کلیدی ب رای
درمان بیماریهای مختلف محسوب م یشود؛
در روش موجود ب رای آزمایش نمونههای بافت-
بیوپس ی -فرآیند تشخیص طوالن یتر شده و در
نتیجه روند درمان نیز دشوارتر م یشود.
اما نمونهبرداری درست از یک کیست در ابعاد
یک تا دو سانت یمتر که حاوی مایعی متشکل
از مخاط است ،بسیار دشوار است .دانشمندان
ف رانسوی با هدف یافتن روش جاگزین بیوپسی

ب رای تشخیص بیماریهای مختلف ،بهویژه
سرطان ،کوچکترین میکروسکوپ جهان را
در اندازهی یک سوزن ط راحی کردهاند که با
ورود بداخل بدن ،به پزشک ب رای تشخیص
دقیق بیماری و نیاز به انجام بیوپسی یا
ج راحی کمک م یکند .اندومیکروسکوپ به
قدری قدرتمند است که م یتواند سلولهای
منفرد و عروق خونی بین آنها را مشاهده کند.
اندومیکروسکوپ از طریق دهان با استفاده از
اندوسکوپ -لولهی انعطافپذیر مجهز به یک
دوربین در انتها -وارد معده بیمار م یشود؛ یک
سوزن ظریف با میکروسکوپ مینیاتوری به قطر
 0.4تا  0.8میل یمتر وارد کیست شده و تصاویر

لحظهای در اختیار پزشک قرار م یدهد.
این روش تنها در مدت  30دقیقه انجام م یشود
که در مقایسه با مدت دو هفتهای ارائهی
نتیجهی بیوپسی ،بسیار کم است .آزمایش
بالینی عملکرد این میکروسکوپ مینیاتوری
ب رای تشخیص سرطان لوزالمعده در شفاخانهی
رویال فری لندن انجام شده و از  10مورد ،در
هشت مورد موفق به ارائهی تصویر دقیق از
کیست شده است .محققان بهدنبال استفاده
از آن ب رای تشخیص سرطان روده ،مثانه و ریه
هستند و ق رار است طی ماههای آینده آزمایش
بالینی عملکرد این میکروسکوپ مینیاتوری بر
روی چند بیمار دیگر انجام شود.
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چلسي و يونايتد در انديشهی جذب واران

رافایل واران بار ديگر مورد توجه باشگاههاي
ليگ برتري ،از جمله چلسي و منچستريونايتد
قرار گرفته است .در حالی که چندی پیش،
واران قراردادش با ریال را تمدید کرد و مدی ران
ریال نیز به صراحت از عدم عالق هیشان ب رای
گفتوگو در مورد جدایی واران خبر داده بودند؛
ی اکسپرس دیروز گزارش داد که دو
اما دیل 

باشگاه چلسی و منچستریونایتد ،ب رای به
خدمت گرفتن مدافع جوان و فرانسوی ریال،
حاضرند تا  24میلیون یورو پرداخت کنند؛ با
وجود اینکه م یدانند جدا کردن واران از ریال
تا چه اندازه م یتواند پیچیده باشد .واران با
وجود راموس و په په ،اغلب از روی نیمکت
بازیهای ریال را دنبال م یکند.



کاگاوا ،گرانترين بازيکن جام ملتها

در آستانهی جام ملتهاي آسيا ،انتخاب
گرانترين بازيکن آسيا م يتواند موضوع
جالبي باشد .شینجی کاگاوا ،ستارهی جاپانی
تیم دورتموند آلمان گرانقیمتترین بازیکن
حاضر در جام ملتهای  ۲۰۱۵آسیاست .بر
اساس جس توجو در سایت ترانسفرمارکیت
لوانتقاالت فوتبالی است،
که مخصوص نق 
کاگاوا با ارزشی معادل  ۱۳میلیون پوند،
گرانقیمتترین بازیکن جام  ۲۰۱۵محسوب

م یشود .کیسوکه هوندا و یوتو ناگاتومو،
هموطنان کاواگا و همچنین هیونگ مین
سون ،ستارهی کوریای جنوبی با ارزشی
معادل  ۱۲میلیون و  ۳۲۰هزار پوند در
ردههای دوم تا چهارم قرار دارند و عادل
احمدف (ازبکستان) و سئونگ یونگ کی
(کوریای جنوبی) با فاصلهی زیادی نسبت به
آنها با  ۵میلیون و  ۲۸۰هزار پوند در ردهی
پنجم قرار گرفتهاند.



ميليتو:
مانچيني ميتواند يووه را شکست دهد

ديگو ميليتو ،مهاجم سابق اينتر عنوان کرد
که روبرتو مانچيني ،بهترين گزينه ب راي
هدايت اينتر است و م يداند چگونه مقابل
يووه بازي کند .میلیتو که خود سال ،2012
در دیدار معروف که با شکسته شدن رکورد
 49پیروزی پیاپی یووه همراه بود ،دو گول به
ثمر رساند ،معتقد است که مانچینی ،کامال
یووه را م یشناسد و به آنها مسلط است.
او گفت« :هر بازی متفاوت است .در آن
بازی باید هجومی کار م یکردیم و یووه هم
انتظارش را نداشت .اینکه سه امتیاز را از
آن استدیوم به دست آوردیم ،خاطرهی خیلی
خوبی بود .کادر فنی اینتر ،مربی باتجربهای

مثل مانچینی دارد که این بازیها را بهخوبی
م یشناسد .اینتر همراه او در تورین موفق به
پیروزی شده بود» .میلیتو در بارهی اینکه آیا
اینتر توانایی قهرمانی در یورولیگ و حضور
در بین  3تیم ایتالیا را دارد ،گفت« :امیدوارم
آنها بتوانند به این دستآوردها برسند .وقتی
پی راهن نراتزوری را م یپوشید ،باید ب رای
تمامی اهداف بجنگید که یورولیگ هم جزو
آن است .یووه قویترین تیم است و البته رم
هم ب رای اسکودتو تا پایان خواهد جنگید».
میلیتو در بارهی خرید پودولسکی گفت« :او
بازیکن خیلی خوبی است و امیدوارم در اینتر
خوب کار کند».



والکات :ميخواهم اسطورهی آرسنال شوم

تئو والکات ،وينگر آرسنال عنوان کرد که
دوست دارد در اين تيم به يک اسطوره
تبديل شود .فصل گذشته آرسنال با
قهرمانی در جام حذفی ،موفق شد پس از
 9سال اولین قهرمانی خود را به دست آورد،
ولی هنوز موفق به قهرمانی در لیگ برتر
از سال  2004نشده و در حال حاضر با 13
امتیاز اختالف نسبت به چلسی ،در ردهی
ششم قرار دارد .ونگر در فصل جدید تحت
فشار شدیدی از سوی هواداران تیمش قرار
دارد و انتقادها از او ب یسابقه بوده است .با
این حال ،والکات معتقد است که مقصر افت
آرسنال در فصل جدید ،بازیکنان بودهاند و
او تالشش را م یکند که ه رچه سریعتر به
بهترین شرایط ب رای بازی کردن برسد.
او گفت« :یک سال از مصدومیتم گذشت

و خیلی سریع گذشت .خیلی چیزها در
زندگ یام عوض شدند و این بخش قضیه
خیلی خوب بود .هر چیزی با دلیلی رخ
م یدهد و مصدومیت به من این فرصت
را داد که روی بخشهای مختلف فوتبالم
تمرکز کرده و پیشرفت کنم .دوست دارم در
بازی روز یکشنبه چند دقیقهای به میدان
بروم .انتظار ندارم که از ابتدا فیکس باشم.
شروع خوب خیلی مهم است ،مخصوصا
مقابل هال سیتی .ما مقابل هواداران
خودمان بازی م یکنیم و باید از شکست
مقابل ساوتهمپتون ،به روند پیروزی
بازگردیم .ما م یخواهیم به اسطورههای
آرسنال تبدیل شویم .بناب راین ،باید تغییری
در روند خود ایجاد کرده و نمایش خوبی
داشته باشیم».



فانخال:
بايد در روندمان تغيير ايجاد کنيم

لویيس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد
معتقد است که تيمش ب راي رسيدن به
چلسي و منچسترسيتي ،بايد روند خود را
تغيير دهد .شیاطین سرخ در خانه عملکرد
بسیار خوبی داشتند و از  10بازی  8بازی
خود را با پیروزی پشت سر گذاشتهاند.
با این حال ،در بازیهای خارج از خانه
شاگردان فانخال تنها در  2بازی از 10
بازی موفق به کسب پیروزی شدهاند و به
همین دلیل ،با  9امتیاز پایی نتر از سیتی
و چلسی قرار دارند.
فانخال در جمع خبرنگاران گفت2014« :
فصل هیجانانگیزی ب رای شاگردان من
بود .امیدوارم که بتوانیم بهخوبی این

روند را ادامه دهیم و ب رای هواداران ،در
صدر جدول لیگ قرار بگیریم .همیشه
به عنوان مربی م یخواهید که تیمتان
بهترین بازی را انجام دهد .بناب راین ،باید
در عملکردمان پیشرفت ایجاد کنیم.
مقابل استوک دیدید که خیلی خوب
کار نکردیم .بازی را بد شروع کردیم و دو
امتیاز از دست دادیم .باید پیشرفت کنیم،
وگرنه نم یتوانیم قهرمان شویم .باید
بگویم که همیشه بازیکنانم تا لحظهی
آخر م یجنگند .مقابل استوک نشان دادیم
که روحی هی خیلی خوبی دارم و پیروزی
را با وجود شروع خیلی ضعیف به دست
آوردیم».

زيدان :تالش کردم
جرارد را به ریال بياورم

زينالدين زيدان ،هافبک سابق ریال مادريد مدعي شد که
سال  ،2004به پرز ،ریيس باشگاه گفته که جرارد را بخرد و
به ریال بياورد ،ولي کاپيتان ليورپول قصد جدايي از آنفيلد را
نداشته است .جرارد روز جمعه اعالم کرد که پس از  26سال
حضور در لیورپول ،در پایان فصل این تیم را ترک خواهد
کرد و فوتبالش را در جایی خارج از انگلیس ادامه خواهد داد.
زیدان در مصاحبه با دیلی میل گفت« :در گذشته هم گفتم
که او یک ستاره است و یکی از بهترینهای جهان است.
فکر م یکنم تابستان  2004بود که با فلورنتینو پرز صحبتی
داشتم و از او خواستم که جرارد را بخرد .م یدانم که باشگاه
دوبار تالش کرد ،ول ی او قصد نداشت لیورپول را ترک کند.
بازیکنان زیادی نیستند که پی شنهاد ریال را رد م یکنند و
فکر م یکنم این نشان م یدهد که او چقدر به باشگاهش
وفادار بوده است».
زیزو ادامه داد« :او هیچگاه با لیورپول قهرمان لیگ برتر
نشده ،ولی همیشه موفقیت زیادی با این تیم کسب کرده
است .سالهای قهرمانی او خیلی دور نیست .مطمئنم که
در لیگ امریکا خیلی موفق خواهد بود».

هازارد از حضور در چلسي
خوشحال است

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که ادن هازارد،
ستارهي تيمش قصد ندارد از چلسي برود .پس از این تعلل
هازارد در مذاکره با چلسی ب رای تمدید قرارداد ،شایعات زیادی
مبنی بر جدایی احتمالی او از این تیم شنیده م یشود .پس
از شکست  3-5مقابل تاتنهام ،مورینیو عنوان کرده بود که با
این وضعیت داوریها ،احتمال جداییهازارد و رفتنش از لیگ
انگلیس وجود دارد .حال مورینیو خرفهای خودش را نقض
کرد و گفت کههازارد از حضور در چلسی خوشحال است.
او گفت« :فکر م یکنم که او از حضور در اینجا خوشحال
است .امیدوارم که بماند» .مورینیو در بارهی عدم حفاظت
از هازارد توسط داورها گفت« :در اولین خطای هر بازی،
یک بازیکن هازارد را م یزند .روی او دایما خطا م یشود و
کارت زردی نم یبینیم .گاهی کارت زرد ب رای یک درگیری
خشن است؛ ولی خطاهای کوچک متعدد هم خشن محسوب
م یشوند .این جوان دایم با این مشکل روبهروست ،ولی عالی
بازی م یکند .مقابل تاتنهام فوقالعاده بود ،حتا در نیمهی
دوم .تا آخر بازی ایمان داشت که م یتواند نتیجه را برگرداند
و این فوقالعاده بود».

توصيههاي جوهارت به
دروازهبانها

با ظهور جو هارت در فوتبال انگليس ،به نظر م يرسد تيم
ملي اين کشور بعد از مدتها صاحب يک دروازهبان سطح
باال شده است .گولر شماره یک منچسترسیتی در بارهی
روشهای موفقیت در این پست بسیار حساس ،صحبت
کرده است:
 .١همیشه آمادهی بازی کردن باشی د
با توجه به فوتبال امروزی ،م یتوانم تنها در مورد خودم
صحبت کنم .وقتی در تعطیالتم ،همیشه مواظب خودم
هستم .دوست دارم حس کنم هر لحظه و در هر زمانی
آمادهی بازی کردن هستم .شما قطعا دوست ندارید بعد
از یک تعطیالت طوالنی از فرم خارج شوید و بعد ب رای
روی فرم آمدن تالش کنید .پی شفصل بی شتر جهت
آمادهسازی ذهنی ماست ،نه آمادگی بدنی؛ چون ما از نظر
بدنی آماده هستیم ،اینبخشی از کار ماست.
 .٢تمرین کن
دروازهبانها تنها با فوتبال بازی کردن است که م یتوانند
تمرکز و آمادگی ذهنی خود را بهدست آورند و البته سر وزن
بمانند .من ب رای حفظ کردن خود در فرم فیزیکی مناسب،
در باشگاه بدنسازی تمرین م یکنم .من در مسابقه زیاد
نم یدوم؛چون دروازهبان هستم و باید در چارچوب بایستم.
من بهطور کلی شنا و تمریناتی که روی مفاصل فشار
زیادی نم یآورند،انجام م یدهم.
 .٣پیروی از رژیم مناسب
من در طول فصل از یک رژیم متوازن و مناسب استفاده
م یکنم .دوست ندارم مثل یک تارک دنیا و انسان ب یبند
و بار زندگی کنم .به همین دلیل به شرایط خودم اهمیت
زیادی م یدهم .رژیم غذایی ما به روز بازی بستگی دارد.
وقتی سختتالش کنید ،مفید هستید و وقتی زیاد تالش
نکنید ب یمصرف .این الگوی عملکردی من است.

اسکولز :جرارد بايد به چلسي ميرفت

سابق
ستارهی
اسکولز»،
«پل
منچستريونايتد که  11قهرماني ليگ برتر
در کارنامه دارد ،از اينکه جرارد نتوانست
در دوران حضورش در ليورپول به عنوان
قهرماني ليگ برتر دست يابد ،اظهار تأسف
نمود .اسکولز با جرارد ،سالها در تیم
ملی انگلستان همبازی بود و به مناسبت
خداحافظی جرارد از لیورپول در پایان
فصل جاری ،در ستون خود در روزنامهی
«ایندیپندنت» نوشت« :ب رای من به عنوان

یک منچستریونایتدی سخت است که
از قهرمان نشدن جرارد در لیگ برتر با
لیورپول اظهار تأسف کنم؛ اما واقعیت این
است که از این مسئله متأسفم .به نظر من،
جرارد حداقل شایستهی یکبار قهرمان
شدن در لیگ برتر بود و ب رای این منظور،
باید سال  2005که چلسی ب رای دومین بار
سعی در جذب او داشت ،به این تیم منتقل
م یشد .او با چلسی بیش از یکبار قهرمان
انگلستان م یشد».



اطمينان منچستريونايتد به جذب گوندوگان

ايلکاي گوندوگان ،هافبک ترکتبار بورسيا
دورتموند ،بهشدت مورد توجه باشگاه
منچستريونايتد قرار گرفته است .گوندوگان
قصد ندارد تا قراردادش با باشگاه دورتموند
را تمدید کند و در مصاحب هی آخر خود گفته
بود که دورتموند را به مقصد اسپانیا یا یکی
از باشگاههای بزرگ لیگ برتر انگلستان
ترک خواهد کرد .دیلی اکسپرس در گزارشی
مدعی شده که مدی ران یونایتد ،مذاکرات اولیه
با گوندوگان را شروع کرده و به پیشرفت آن

نیز بسیار امیدوارند .بهنوعی شیاطین سرخ
اطمینان دارند که اگر گوندوگان به لیگ برتر
انگلستان بیاید ،مقصد او منچستریونایتد
خواهد بود .از چلسی و لیورپول نیز به عنوان
دیگر باشگاههای خواهان ستارهی دورتموند
یاد م یشود .گوندوگان پس از پشت سر
گذاشتن مصدومیت رباط صلیبی که او را
ماهها از فوتبال بهدور نگاه داشت ،از اواسط
نیمفصل اول بوندسلیگا به ترکیب دورتموند
اضافه شد.



توصيه دروگبا به مورينيو براي خريد ويلفرد بوني

نشريهی ديلي استار ادعا کرد که چلسي
با توصي هی ديديه دروگبا ،قصد دارد ويلفرد
بوني ،ستارهی ساحل عاجي سوانسي را به
خدمت بگيرد .مورینیو بهدنبال تقویت خط
حملهی خود ب رای تابستان آینده است و
گفته م یشود ،بونی را به عنوان گزینهی
اصلی در نظر دارند. این در حالی است
که لیورپول و منچسترسیتی آمادهاند تا
در همین جنوری این بازیکن را به خدمت
بگیرند؛ اما آب یها عجلهای ب رای انجام این
انتقال ندارند .بر اساس گزارشها ،قیمت
مورد نظر سوانسی ب رای فروش بونی35 ،
میلیون یورو است و آب یهای لندن قصد

دارند به عنوان بخشی از مبلغ این انتقال،
لوییک رمی ،مهاجم فرانسوی را به تیم ولزی
بدهند .بونی در سال  20 ،2014گول ب رای
سوانسی به ثمر رسانده و مدی ران این باشگاه
قصد ندارند که اجازه بدهند او در جنوری
ورزشگاه لیبرتی را ترک کند .چلسی بهتازگی
تورس را به میالن فروخت و با توجه به
قرارداد یک سالهی دروگبا ،آنها م یدانند
که ب رای فصل آینده بهگزینهی مطمئنی در
کنار دیگو کاستا نیاز دارند .سبک بازی بونی
شباهت زیادی به هموطنش ،دروگبا ،دارد و
به همیندلیل ،مورینیو عالقهی زیادی دارد
تا او را به خدمت بگیرد.



ديدار محرمانه گوارديوال و جانشين احتمالياش

پپ گوارديوال سرمربي بايرن مونيخ و
توماس توخل ،مربي اسبق تيم ماينس اواخر
دسامبر با هم مالقات کردند .اکنون بیلد
گمانهزن یهایی راجع به این مالقات منتشر
کرد .این دیدار به درخواست توخل انجام شد.
اخی را خوان الپورتا وعده داده بود ،چنانچه بار
دیگر در انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا

پیروز شود ،سال  2016گواردیوال را به بارسا
بازخواهد گرداند« .به همین دلیل بیلد»
دیروز ادعا کرد ،احتمال دارد در صورت جدایی
گواردیوال از باواریای یها ،توخل جانشین وی
شود .این دو مربی اندیشههای بسیار شبیه
بههم دارند و بسیاری سبک کاری آنها را با
هم مقایسه م یکنند.



جرارد :کاش راجرز را  10سال پيش ميديدم

استيون جرارد ،کاپيتان ليورپول مدعي
شد که اگر راجرز سال  2005به ليورپول
م يپيوست ،آنها م يتوانستند قهرمان ليگ
برتر شوند .روز جمعه جرارد اعالم کرد که
در پایان فصل از لیورپول جدا خواهد شد و
فوتبالش را در امریکا ادامه خواهد داد .جرارد
که بدون مدال قهرمانی لیگ برتر لیورپول را
ترک خواهد کرد ،عنوان کرد که اگر  10سال
پیش راجرز سرمربی تیمش شده بود ،آنها
م یتوانستند قهرمانی لیگ را به دست آورند.
او گفت« :کاش راجرز را وقتی  24ساله بودم،
م یدیدم؛ زی را حاال راجع به جامهای متعددی

که با هم کسب کرده بودیم ،صحبت
م یکردیم .واقعیت این است که راجرز وقتی
من  32سال داشتم به باشگاه آمد و این
خیلی ناراحت کننده است که این رابطه
 10سال پیش شروع نشد» .جرارد در بارهی
تصمیمش گفت« :مسلما بیش از یک اتفاق
و یک لحظه بوده که باعث شده من این
تصمیم را بگیرم ،ولی مهمترین لحظه فکر
م یکنم آن لحظه بود که سرمربی به من
گفت که زمان آن رسیده بازیام را مدیریت
کنم .مدت زیادی در این باشگاه بودهام و
چنین مکالمهای با مربی خیلی سخت بود».



ي از قدرتهاي جهانخواهد شد
برلوسکوني :ميالنيک 

سيلويو ب رلوسکوني ،مالک باشگاه ميالن
معتقد است که تيمش م يتواند به يکي از
بهترين تيمهاي جهان تبديل شود .میالن
فصل گذشته را در ردهی هشتم به پایان
رساند و در حال حاضر ،آنها با وجود اینکه
در ردهی هفتم قرار دارند ،ولی عملکرد
خیلی بهتری نسبت به پارسال داشتهاند .با
وجود سال سختی که پشت سر گذاشتهاند،

ب رلوسکونی معتقد است که میالن تحت
هدایت پیپو اینزاگی ،م یتواند به یکی از
تیمهای قدرتمند تبدیل شود.
او گفت« :همیشه گفتهام که حاضر نیستم
بازیکنان تیمم را با تیم دیگری عوض کنم.
حتا با رم یا یوونتوس .فکر م یکنم با این
بازیکنان ،این فرصت را داریم که به یکی از
قدرتهای ایتالیا ،اروپا یا جهان تبدیل شویم.
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فرمانده پولیس کابل :برنامهی جدیدی
برای خلع سالح افراد مسلح غیرمسئول روی دست است

اطالعات روز :عبدالرحمان رحیمی،
فرمانده پولیس کابل از برنامهی جدیدی
برای خلع سالح افراد مسلح غیرمسئول
در کشور خبر داد و گفت که کار تطبیق
این برنامه بهزودی آغاز میشود .او دیروز
در یک نشست خبری در کابل تأکید کرد
که حکومت جدید برای علمی شدن این
برنامه تصمیم قاطع دارد.
رحیمی افزود که پولیس کابل در یک
ماه گذشته از شهر و برخی از مناطق
ولسوالیهای کابل 134 ،میل اسلحهی
مختلفالنوع را جمعآوری کرده است« :در
این ارتباط  97تن بازداشت شده و در حال
حاضر تحقیقات از آنان جریان دارد» .مردم
همواره خواستار خلع سالح افراد مسلح
غیرمسئول در کشور شدهاند.
به باور آنان ،موجودیت این افراد در برخی
از موارد باعث ایجاد ناامنی شده و اگر افراد
مسلح غیرمسئول خلع سالح شوند ،امنیت
در کشور تا حدی بهبود مییابد .هفتهی
گذشته در نتیجهی درگیری دو گروه مسلح
غیرمسئول در منطقهی «لب جر» در
مربوطات ناحیهی چهارم شهر کابل ،یک
تن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
با اینحال ،شماری از کارشناسان امنیتی از
برنامهی جدید حکومت استقبال کردهاند؛
اما میگویند که در رابطه به افرادی که در
کشور جواز سالح دارند نیز تجدید نظر کند.

به باور آنان ،حکومت وحدت ملی با یک
برنامهریزی دقیق ،صرف به افرادی جواز
سالح بدهد که واقع ًا نیاز دارند.
چندی پیش سرپرست ریاست امنیت ملی
در نشست استجوابی مجلس گفت که در
کابل بیش از  100گروه مسلح غیرمسئول
فعالیت دارند .در همین حال ،در خبرنامهی
ارسالی وزارت داخله به روزنامهی اطالعات
روز آمده ،پولیس کابل  134میل سالح
مختلفالنوع را که در سرقتهای مسلحانه

و جرایم سازمان یافته استفاده میشد ،به
دست آورده است .بر اساس این خبرنامه ،در
پیوند به این قضیه  73تن بازداشت شدهاند.
در این خبرنامه به نقل از فرمانده پولیس
کابل آمده است که پولیس کابل مقدار
 89کیلوگرام تریاک را بهتازگی از کابل به
دست آورده است .این مقدار مواد مخدر در
واسکتها به شکل ماهرانه جاسازی شده و
قاچاقبران قصد داشتهاند ،آن را به والیت
هلمند انتقال دهند.
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تولید زعفران در هرات کاهش یافته است

اطالعات روز :مسئوالن اتحادیهی ملی زعفرانکاران
در کشور میگویند که تولید زعفران در والیت هرات 25
درصد کاهش یافته است .بشیر احمد رشیدی ،رییس
این اتحادیه دیروز دلیل کاهش تولید زعفران را سردی
هوا خواند و گفت که با توجه به زمینهای زیر کشت،
میزان تولید زعفران در این والیت نسبت به سال گذشته
کاهش یافته است.
به گفتهی او ،در سال گذشته از ۶50هکتار زمین زیر
کشت زعفران ،حدود سه تن محصول برداشت شده؛ اما
در سال روان حدود  850هکتار زیر کشت زغفران است،
ولی میزان محصوالت تغییر نکرده است .او افزود که
محصول جمعآوری شده امسال به حدود سه تن میرسد
که انتظار میرفت این مقدار به  4الی  4.5تن برسد.
زعفران در شماری از از والیتهای کشور ،بهویژه در
هرات کشت میشود .در سالهای گذشته به دلیل درآمد
خوب دهقانان از فروش محصوالت زعفران ،زمینهای

بیشتر زیر کشت این محصول نسبت به سالهای
گذشته قرار گرفته است .به نقل از بیبیسی ،قیمت یک
کیلو زعفران در هرات هشتاد تا نود هزار افغانی ( معادل
 1800دالر) است.
در بازارهای بینالمللی زعفران هرات هر کیلو به دو
هزار دالر به فروش میرسد .این در حالی است که
صنعت بستهبندی محصوالت زعفران هنوز در کشور
رضایتبخش نیست و این یکی از عوامل کاهش قیمت
این گیاه عنوان میشود .تاجران میگویند که برای
افزایش قیمت زعفران باید صنعت بستهبندی این گیاه
در کشور معیاری شود.
در سالهای گذشته برای کاهش و محو کشت کوکنار در
کشور تالش شده است که کشت زعفران افزایش داده
شود .زعفران گیاهی قیمتی است که از آن برای تولید
داروهای گیاهی برای ضدافسردگی و پختوپز ،بهویژه
تولید رنگ ،استفاده میشود.

