تصحیح و پوزش

• دیروز ،چهارشنبه 30 ،میزان در شمارهی  690روزنامهی اطالعات روز خبر معرفی پنج وزیر کابینهی دورهی حامد کرزی ،هریک
محمد امین فرهنگ ،وزیر پیشین تجارت ،عنایتاهلل قادری و عنایتاهلل قاسمی ،وزیران ترانسپورت ،صدیق ایشان ،وزیر معادن و صنایع
و جلیل شمس ،وزیر اقتصاد که از سوی دادستانی متهم به اختالس میباشند و پروندهی آنها را به دادگاه عالی فرستاده است ،اشتباهی
تحت عنوان «پنج وزیر متهم به قضیهی کابل بانک ،به دادگاه عالی معرفی شدند» به نشر رسیده است.
ی تحت عنوان «کشتهشدگان اردوی ملی به  6853نفر رسید» ،مربوط به مطلب شمارهی قبلی روزنامه بوده و به خبر
• تصویر خبر 
مذکور ارتباط ندارد.
ادارهی روزنامه بهخاطر دو اشتباه پیشآمده از خوانندگان گرامی پوزش میخواهد.
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تحول طالبان از ایدیولوژی به اقتصادمحوری

پس از سیزده سال جنگ ،پول جاگزین ایدیولوژی و خونخواهی به عنوان دالیلی برای
روابط طالبان شده است .اهداف ملی و اسالمی دیگر برای سربازان تحت نام این سازمان
ایجاد انگیزه نمیکنند و اصطالحات «اسالم سیاسی»« ،خشونت» و «افراطگرایی اسالمی»
را بیاثر ساخته است .همزمان با اینکه منابع بینالمللی در تالشهای نظامی و سیاسی به
مصرف رسیدهاند ،اغلب به منظور حل سریع چالشها ،شرکت کنندگان در جنگ آموختهاند
که ناامنی را سودآور بسازند .امروزه ،در بسیاری والیتها ،بزرگترین نفوذ طالبان به عنوان
سرایداران است تا از فعالیتها در بازار سیاه میزبانی کنند و از این طریق سازمان را حفظ کرده
و اعضای جدید استخدام کنند .برای مبارزه با طالبان ،به این منابع تأمین مالی غیرقانونی
باید توجه شود.
در اوایل  2014ما تحقیقی را انجام دادیم که به امید یافتن ارتباط میان گروههای شورشی،
بزرگان جامعه و حکومت افغانستان ،افراطگرایی توأم با خشونت و شبکههای طالبان را مورد
بررسی قرار داد .در نتیجهی مصاحبهها با مقامهای فعال ،پیشین و زندانی طالبان ،بزرگان
قبیلهای و مقامهای حکومتی در والیتهای هلمند و هرات افغانستان ،یک اتفاق نظر پدید
آمد :پیوستن به شورشیان ،مشوقهای اقتصادی بهتری دارد ،بهویژه در مناطق روستایی...
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چرا تالشها برای کاهش
تولید مواد مخدر ناکام بودهاند؟
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اشرف غنی با «نقشهی راه» پاکستان چه میکند؟

در روزهای اخیر ،رویکرد و شیوهی برخوردی که بایست رییس جمهور غنی در قبال پاکستان
در پیش گیرد ،به پردامنهترین بحث در محافل سیاسی کابل بدل گشته است .مقامهای
پاکستان از آقای اشرف غنی و آقای عبداهلل ،رییس جمهوری و رییس اجرایی افغانستان برای
ی حامد کرزی را تداوم
سفر به اسالمآباد دعوت کردهاند .آیا حکومت وحدت ملی کابل رویه 
ی است که
خواهد داد ،یا با یک دیپلماسی جدید با اسالمآباد برخورد خواهد کرد؟ این موضوع 
هنوز در کابل در مورد آن اجماع نظر شکل نگرفته است.
برخی از چهرههای سیاسی با استناد به اظهارات حامد کرزی که در روزهای پایانی حکومتش،
بیست بار سفر خود به اسالمآباد را در  ۱۳سال بینتیجه خواند ،معتقدند که بایست کابل
رویکرد روشن «تفکیک دوست از دشمن» با پاکستان را در پیش گرفته و با قاطعیت بیشتر،
بهویژه نسبت به راکتپراکنی از خاک پاکستان به والیت شرقی کنر واکنش نشان دهد و از
سفرهای تشریفاتی بپرهیزد.
تنظیم مناسبات کابل با اسالمآباد موضوعی حساس و همهجانبه است .افغانستان بیشترین
وابستگی ترانزیتی را به پاکستان دارد و هرنوع تیرگی روابط میتواند تبعات اقتصادی فوری بر
اقتصاد شکنندهی افغانستان بگذارد؛ زیرا پس از  ۱۳سال هنوز این کشور نتوانسته...
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هند از ادامهی کمکهایش
به افغانستان اطمینان داد
اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور کشور با «آجیت
دووال» ،مشاور امنیت ملی هند ،روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری
دیدار و گفتوگو کرده است .در این دیدار مشاور امنیت ملی هند
از ادامهی کمکهای کشورش به افغانستان در بخشهای اقتصادی،
تجهیز نیروهای امنیتی و اعطای بورسهای تحصیلی به جوانان
اطمینان داده است .دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر
خبرنامهای اعالم کرد ،مشاور امنیت ملی هند ،انتخاب اشرف غنی
احمدزی را منحیث رییس جمهور کشور تبریک گفت و تمنیات نیک
نارندرا مودی ،صدراعظم هند را به اشرف غنی نیز تقدیم کرد .در این
دیدار احمدزی هند را دوست دیرینهی مردم افغانستان خوانده است.
او همچنان از کمک و همکاریهای هند در سالهای گذشته در
عرصههای اقتصادی ،امنیتی ،تعلیمی و صحی تشکری کرده است.
در پایان ،هردو جانب در مورد گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور
در عرصههای مختلف ،از جمله مبارزه با تروریزم و افراطگرایی و
موضوعات منطقهای تأکید کردهاند.
محمد حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی نیز با مشاور امنیت ملی هند
دیدار کرده است .در این دیدار روی تحکیم روابط دوجانبه میان دو
کشور ،مبارزهی مؤثر و مشترک علیه تروریزم و افراطگرایی در منطقه
و تطبیق و تمویل برنامههای انکشافی در افغانستان بحث شده است.
در این دیدار هردو جانب در مورد ایجاد گروههای کاری مشترک به
منظور تطبیق موافقتنامهی استراتژیک دوجانبه میان افغانستان و هند
که در سال  ٢٠١١میالدی به امضا رسیده بود ،تأکید کردهاند.

دیدهبان شفافیت :قانون
دسترسی به اطالعات باید به
شکل جدی اصالح شود

نهاد دیدهبان شفافیت افغانستان میگوید که قانون حق دسترسی
به اطالعات باید به شکل جدی اصالح شود و رییس جمهور نباید
پیش از اصالح آن ،آن را توشیح کند .به گفتهی مسئوالن این نهاد،
ضعفهای اساسی در این قانون وجود دارند که باید اصالح شوند.
سید اکرم افضلی ،رییس اجرایی دیدهبان شفافیت افغانستان در یک
نشست خبری به خبرنگاران گفت که این قانون به شکل فعلی،
میتواند برای رسانههای کشور چالشهای زیادی را ایجاد کند .او
تأکید کرد که داشتن یک قانون ضعیف ،با نداشتن آن تفاوت زیادی
ندارد .قانون حق دسترسی به اطالعات ،از موارد جنجالی است که
سالها روی آن کار میشود؛ اما تا هنوز هم سرنوشت آن چندان
مشخص نیست .مجلس نمایندگان کشور پس از نزدیک به سه و نیم
سال ،این قانون را تصویب کرد؛ اما حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین
آن را توشیح نکرد و این قانون در دسترس مسئوالن رسانهها نیز قرار
نگرفته است .شماری از نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران ،از جمله
نی ،بارها از رییس جمهور پیشین کشور خواسته بودند که این قانون
را توشیح کند تا رسانههای کشور بتوانند بهراحتی معلوماتشان را از
نهادهای دولتی بهدست بیاورند .با این حال ،رییس دیدهبان شفافیت
افغانستان میگوید که واضح نبودن تعاریف اصطالحات و مفاهیمی که
در آینده میتواند تعابیر مختلفی از آن پیدا شود ،از جملهی مشکالت
این قانون است .او گفت که مستقل نبودن کمیسیون نظارتی که در
قانون پیشبینی شده و نیز مشخص نبودن صالحیت آن ،از جملهی
نواقص جدی این قانون به شمار میروند( .بخدی)

تلفات پولیس محلی  70درصد
افزايش يافته است
اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور اعالم کرد که تلفات پولیس
محلی نسبت به شش ماه گذشته  70درصد افزایش یافته است.
عبدالحمید حمیدی ،معاون پولیس محلی این وزارت در سمینار
بررسی وضعیت قطعات پولیس محلی در والیت هرات گفت که
در شش ماه گذشته در سراسر کشور  600پولیس محلی کشته و
بیش  900تن دیگر زخمی شدهاند .به گفتهی او ،این رقم افزایش
 70درصدی تلفات پولیس محلی را نشان میدهد .حمیدی دلیل
عمدهی تلفات پولیس محلی را نبود یک طرزالعمل مشخص کاری
خوانده و میگوید که پولیسهای محلی در بیشتر موارد به مناطق
دورافتادهی کشور جهت انجام وظیفه اعزام میشوند ،در حالی از
وضعیت معلومات ندارند و این مسئله آنان را با خطر مواجه میکند.
او با تأکید گفت که برای جلوگیری از افزایش تلفات پولیس محلی،
باید این نیروهای در مناطقی اعزام شوند که از وضعیت آنجا آشنایی
داشته باشند .بهدنبال آن ،سید فضلاهلل وحیدی ،والی هرات از
پیشرفت و دستآوردهای پولیس ملی و محلی در این والیت تقدیر
کرد؛ اما گفت که پولیس محلی باید در محلهای مشخص شده
ایفای وظیفه کند .او در ادامه افزود ،پولیس محلی نباید به حیث
بادیگارد یا محافظ شخصی استخدام شوند.

داوودزی:
افغانستانقربانىسياستهاىمنفىمنطقهوجهاناست

اطالعات روز :عمر داوودزی ،سرپرست
وزارت امور داخلهی کشور میگوید،
افغانستان قربانی سیاستهای منفی منطقه و
جهان است .به گزارش روزنامهی اطالعات
روز به نقل از پژواک ،محمد عمر داوودزى،
اين اظهارات را در نشست دو روزهی
«کنفرانس امنيتى مونيخ» در شهر دهلى هند
بیان کرده است.
در این نشست روی وضعیت امنیتی منطقه
و جهان ،بهویژه وضعیت امنیتی آیندهی
کشور پس از خروج نیروهای خارجی در پایان
سال روان بحث شده است .داوودزى در این

نشست گفته است که افغانستان در چند سال
گذشته دستآوردهای زیادی داشته؛ اما با
یک تعداد چالشها نیز روبهرو بوده است.
او میگوید ،هنوز طالبان در افغانستان نابود
نشده و برای مهار کردن این گروه ،باید
اقدامهای جدی روی دست گرفته شوند.
داوودزی بار دیگر پاکستان را متهم به
حمایت از طالبان کرده و گفته است ،طالبان
در فصل زمستان به النهها ،مرکزهای تجهيز
و آموزشى خود به پاکستان میروند و بعد در
بهار سال عملیات را در افغانستان راهاندازی
میکنند.

سرپرست وزارت داخله افزوده که گروههای
تروریستی منطقه و جهان مستقر در پاکستان
نیز از طالبان حمایت میکنند .او میگوید که
گروههاى تروريستى با مافياى مواد مخدر و
اسلحه در آسياى ميانه روابط نزديک دارند:
«آنها از پول بهدست آمده ،اسلحه خريدارى
میکنند و همین اسلحهها ،باعث ناامنى در
افغانستان و منطقه شدهاند».
داوودزی میگوید که تنها جنگ راهحل
مشکالت موجود نیست و از همینرو ،دولت
افغانستان برای مشکالت سیاسی از راههای
مختلف کار میگیرد .او با تأکید بر اینکه

همکارى درست همسايهها نقش بسیار مهم
در صلح و ثبات افغانستان دارد ،گفت که
کشورهاى همسايه باید در برابر چالشهای
موجود صادقانه مبارزه کنند.
او در ادامه اطمینان داده که کار رییس جمهور
جدید افغانستان در حال حاضر بهدرستی پیش
میرود .سرپرست وزارت امور داخله در بخش
دیگر سخنانش افزوده است ،پس از انتقال
ت امنیتی از نیروهای خارجی به
مسئولی 
نیروهای امنیتی افغان ،روحیهی ارتش ملی
کشور قویتر شده و آنان متعهد به افغانستان
خاکش اند.

تعدادی از حامیان داعش در کابل بازداشت شدند

اطالعات روز :مقامهای وزارت امور
داخلهی کشور اعالم کردند که در پیوند
به نوشتن شعار «زنده باد داعش» بر دیوار
دانشگاه کابل ،تعدادی از افراد را بازداشت
کردهاند .نجیب دانش ،معاون سخنگوی
این وزارت دیروز به رسانهها گفت که این
افراد توسط کمرههای امنیتی دانشگاه کابل
شناسایی شدهاند.
او نام این افراد را افشا نکرد؛ اما گفت

اطالعات روز :هیأت اداری مجلس نمایندگان
در نشست عمومی دیروز این مجلس اعالم کردند
که یک کمیسیون ویژه بهزودی توزیع تذکرهی
الکترونیکی در کشور را آغاز میکند .عبدالرووف
ابراهیمی ،رییس این مجلس گفت که در نشست
هیأت اداری مجلس نمایندگان با رییس جمهور،
اشرف غنی وعده داد ،روند توزیع تذکرهی

که شبهنگام گروهی از افراد شعارهایی
را در حمایت از داعش بر دیوار محوطهی
دانشگاه کابل نوشتهاند .دانش افزود ،وزارت
داخله پس از پایان بررسیهایش ،این افراد
را به رسانهها معرفی خواهد کرد .چند روز
پیش بر دیوار دانشگاه کابل شعار «زنده باد
داعش» در حمایت از گروه داعش نوشته
شده بود .این شعار در شبکههای اجتماعی،
از جمله فیسبوک ،بازتاب گستردهای

داشت و بهدنبال آن ،جنرال ظاهر ظاهر،
فرمانده پولیس کابل گفت ،پولیس کابل
با دوربینهای امنیتی ،بهدنبال افرادی که
این شعارها را نوشتهاند ،است .در مرکزهای
مهم شهر کابل دوربینهای امنیتی نصب
اند و عالوه بر آن ،چندین بالن مجهز به
دوربینهای مخصوص نیز در فضای این
شهر در گردش اند .نیروهای امنیتی داخلی
و بینالمللی از این طریق هرنوع حرکت

روند توزیع تذکرهی الکترونیکی آغاز میشود
الکترونیکی بهزودی آغاز میشود .به گفتهی
او ،در این نشست رییس جمهور ابراز داشت که
وزارتهای امور داخله و مخابرات از تطبیق روند
توزیع تذکرهی الکترونیکی عاجز اند و این روند از
سوی یک کمیسیون ویژه آغاز میشود .او گفت که
رییس جمهور و رییس اجرایی روند توزیع تذکرهی
الکترونیکی در کشور را از اولویتهای کاریشان

میدانند .رییس مجلس نمایندگان در ادامه افزود
که حکومت وحدت ملی با آغاز روند توزیع تذکرهی
الکترونیکی ،خدمات شایسته را برای مردم در
چهارچوب قانون اساسی کشور انجام خواهد داد .در
همین حال ،رمضان بشردوست از ایجاد کمیسیون
ویژه برای توزیع تذکرهی الکترونیکی انتقاد کرد
و گفت که این کار رییس جمهور خالف قانون

مشکوک را در در سطح شهر کابل دنبال
میکنند .با این حال ،برخی از دانشجویان
دانشگاه کابل میگویند ،چند روز قبل برخی
از دانشجویان این دانشگاه شبهنگام شعار
«زنده باد داعش» را بر محوطهی دانشگاه
کابل نوشتهاند .همایون اندیشه ،یک تن از
این دانشجویان به رادیو آزادی گفت ،چنین
کارها بیشتر از سوی دانشجویان شرعیات
صورت میگیرد.

اساسی است .او افزود که در صورت موجودیت
وزارت داخله و مخابرات ،رییس جمهور حق ندارد
یک تیم خاص را برای توزیع تذکرهی الکترونیکی
در کشور موظف کند .در همین حال ،شماری از
آگاهان شروع روند توزیع تذکرهی الکترونیکی را
گامی به سوی پیشرفت و ترقی در کشور میدانند.
آنان خواستار آغاز این روند در کشور اند.

زنی در قندوز  11فرزندش را به دلیل فقر آتش زد

اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت قندوز تأکید
کردهاند که یک زن در این والیت به دلیل فقر و
اعتیاد شوهرش به مواد مخدر 9 ،پسر و  2دخترش
را آتش زده است .سید سرور حسینی ،سخنگوی
فرماندهی پولیس این والیت دیروز به بخدی گفت:
«عصر روز سهشنبه هفتهی روان ،زنی در مرکز
شهر قندوز در قریهای در مربوطات حوزهی سوم

امنیتی شهر قندوز ،به دلیل فقر ،اقدام به خودکشی
دستهجمعی کرده است».
او افزود که این خانواده در نزدیکی حوزهی امنیتی
پولیس در شهر قندوز زندگی میکند و پس از آنکه
مادری فرزندانش را با تیل پترول به آتش کشیده،
مأموران پولیس به این خان ه رفته و آنان را از مرگ
نجات دادهاند .او گفت که پدر این خانواده شش ماه

پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر خانوادهاش را ترک
کرده است .به گفتهی او ،این خانواده در طول شش
ماه گذشته تمام داشتههای خود را برای تهیهی غذا
فروخته و پس از آنکه چیزی در خان ه برای خوردن

باقی نمانده ،اقدام به خودکشی دستهجمعی کردهاند.
هم اکنون بدنهای اعضای این خانواده بهطور
سطحی سوخته و اقدام بهموقع پولیس ،آنان را از

مرگ حتمی نجات داده است .سید سرور حسینی
میگوید ،هیچ عضو خانواده به شفاخانه انتقال داده
نشده و وضعیت صحی آنها قناعتبخش است .دو
دختر این خانواده  ۱۷و  ۱۸ساله اند و  ۹پسر هم
بین سنین  ۲تا  ۱۵ساله میباشند .گفته میشود که
بهدنبال این رویداد ،شماری از ساکنان محل به این
خانواده کمکهای مالی کردهاند.

کمک  ٢٥ميليون دالری جاپان برای ساختن  ٧٠مکتب در سه واليت

هزاران شاگرد پسر و دختر از تعمير جديد ١٨
مکتب در باميان ،غور و دايکندى که به کمک
جاپان اعمار شدهاند ،مستفيد شدند .فاروق وردک،
سرپرست وزارت معارف در سفرى که با هيروشى
تاکاهاشى ،سفير جاپان ،دیروز به باميان داشت،
گفت که پنج مکتب در باميان ،هشت مکتب در
غور و پنج مکتب در دايکندى اعمار شدهاند.
آنها ليسهی شيبرتو درحومهی مرکز باميان را به
نمايندگى از مکاتب ديگر ،رسم ًا افتتاح کردند .اين
ليسه که  ٧٠٠پسر و دختر در آن درس میخوانند،
داراى دو طبقه و  ١٨صنف درسى است و زمين
آن را مردم محل اهدا نمودهاند .سرپرست وزارت
معارف ابراز امیدوارى نمود که شاگردان از اين
تعمير جديد در راستای تعلیم و تربیهیشان
استفادهی مطلوب نمايند.

زهرا محمدى ،دانشآموز صنف هشتم اين ليسه
گفت که قب ًال در زير خيمه و تعمير کهنه درس
ميخواندند .وى با ابراز خرسندى از تعمير جديد،
افزود« :ما از قريهی خود تا مکتب ،ساعتها پياده
مىآييم و اميد است که وزارت معارف ،يک مکتب
در قريهی ما اعمار کند».
محمد علم ،يکتن از متنفذان محل نيز گفت
که از مناطق دوردست ،دختران چهار ساعت
پیاده منزل میکنند تا به این مکتب ميرسند
و اگر یک مکتب دخترانه ایجاد شود ،دختران
میتوانند در منطقهیشان درس بخوانند .وى از
وزیر معارف خواست که در زمینهی تعمير یک
الحاقیه و یک مکتب دخترانه نیز توجه نمايد .وزیر
معارف ،ساخت مکتب الحاقيه و مکتب دخترانه را
منظور نمود .در باميان بيش از  ١٤٧هزار شاگرد

که تقريب ًا نصف آنان را دختران تشکيل ميدهند،
توسط  ٣٦٠٠معلم در  ٣٦٠مکتب تدريس
ميشوند؛ اما بيش از صد مکتب آن تعمير ندارد.
ف از سفیر جاپان خواست
سرپرست وزارت معار 
که در قسمت مکاتب بدون تعمیر در بامیان نیز
توجه داشته باشد.
هيروشى تاکاهاشى ،سفير جاپان ،هدف از
همکاری مردم و دولت جاپان را رشد و ارتقاى
تعلیم و تربیهی کودکان افغان بیان داشت و گفت
که به همین منظور ،هزینهی ساخت ٧٠مکتب به
مبلغ  ٢٥ميلیون دالر را در باميان ،غور و دایکندی
پرداخت کرده که در مجموع  ٥٥هزار شاگر د از
اين مکتبها مستفيد ميشوند.
تعمير جديد  ١٨مکتب در اين سه واليت نيز
شامل این کمک است .وی افزود که تا حال

حدود  ٢٥مکتب آن نزديک به بهرهبرداری است و
متباقی آن تا سال  ٢٠١٥ميالدى به بهرهبرداری
خواهند رسيد .سفیر جاپان که به زبان فارسی
صحبت میکرد ،گفت« :علت اینکه به زبان
فارسی صحبت میکنم ،این است که از پوهنتون
کابل فارغ شدهام».
وی ابراز امیدواری کرد که سطح علم همهی
شاگردان معارف باال برود و از دانشگاهها فارغ
شوند .غالم علی وحدت ،والی بامیان ضمن
قدردانی از جاپان و صندوق وجهى اطفال ملل
متحد (یونيسیف) که در بخش تخنیکی این
مکاتب همکاری داشته ،گفت که جاپان صدها
پروژه را در باميان عملی کرده و همکاری اين
کشور ،در قلب مردم بامیان ماندگار خواهد بود.
(پژواک)

تصحیح و پوزش

«پروندهی اختالس پنج وزیر سابق به دادگاه فرستاده شد»

اطالعات روز :مسئوالن دادستانی کل
کشور میگویند ،پروندههای اختالس پنج
وزیر سابق را به دادگاه عالی کشور ارسال
کردهاند .میر محمد صدیق ایشان ،وزیر معدن
و صنایع سابق ،عنایتاهلل قاسمی و حمیداهلل
قادری ،وزیران پیشین ترانسپورت ،جلیل

شمس ،وزیر سابق اقتصاد و امین فرهنگ،
وزیر سابق تجارت ،پنج وزیر متهم اند که
پروندههای اختالس آنان به دادگاه عالی
ارسال شدهاند.
بصیر عزیزی ،سخنگوی دادستانی کل کشور
به روز دوشنبه هفتهی روان در یک نشست

خبری در کابل ،وصف جرمی این وزیران را
اختالص و سوء استفاده از صالحیتهای
وظیفهای خواند و گفت که این افراد نزد
دادستانی کل کشور پرونده داشتند .او در ادامه
گفت ،تعداد وزیران دیگر نیز در دادستانی
پرونده دارند که پس از تکمیل بررسی آن،

به دادگاه ارسال خواهد شد .عزیزی از افشای
نام این افراد خودداری کرد .او گفت که بر
اساس قانون ،دادستانی برای رسیدگی به
پروندههای وزیران سابق ،خواهان تشکیل
دادگاه ویژه است.

تحول طالبان از ایدیولوژی به اقتصادمحوری
نویسندگان :جیمز ویر و حکمتاهلل اعظمی
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برخوردن

پس از سیزده سال جنگ ،پول جاگزین ایدیولوژی و
خونخواهی به عنوان دالیلی برای روابط طالبان شده
است .اهداف ملی و اسالمی دیگر برای سربازان تحت
نام این سازمان ایجاد انگیزه نمیکنند و اصطالحات
«اسالم سیاسی»« ،خشونت» و «افراطگرایی اسالمی» را
بیاثر ساخته است .همزمان با اینکه منابع بینالمللی در
تالشهای نظامی و سیاسی به مصرف رسیدهاند ،اغلب
به منظور حل سریع چالشها ،شرکت کنندگان در جنگ
آموختهاند که ناامنی را سودآور بسازند .امروزه ،در بسیاری
والیتها ،بزرگترین نفوذ طالبان به عنوان سرایداران است تا
از فعالیتها در بازار سیاه میزبانی کنند و از این طریق سازمان
را حفظ کرده و اعضای جدید استخدام کنند .برای مبارزه با
طالبان ،به این منابع تأمین مالی غیرقانونی باید توجه شود.
در اوایل  2014ما تحقیقی را انجام دادیم که به امید یافتن
ارتباط میان گروههای شورشی ،بزرگان جامعه و حکومت
افغانستان ،افراطگرایی توأم با خشونت و شبکههای طالبان
را مورد بررسی قرار داد .در نتیجهی مصاحبهها با مقامهای
فعال ،پیشین و زندانی طالبان ،بزرگان قبیلهای و مقامهای
حکومتی در والیتهای هلمند و هرات افغانستان ،یک اتفاق
نظر پدید آمد :پیوستن به شورشیان ،مشوقهای اقتصادی
بهتری دارد ،بهویژه در مناطق روستایی که در آن ناامنی
و رکود اقتصادی وجود دارند .و مهمتر از حقوقی که به
شورشیان پرداخت میشود ،الهام ایدلویوژیکی یا سیاسی
مربوط به طالبان است که استفادهجویان نیمهمستقل را قادر
میسازد تا از رشته فعالیتهای گوناگون غیرقانونی استفاده
ببرند ،چیزی که طالبان بهندرت از آن یاد کردهاند ،یا با تأکید
زیاد آن را رد کردهاند.
منابع پولی
در والیتهای هرات و هلمند ،پنج منبع بزرگ تأمین مالی
شورشیان ،تجارت مواد مخدر ،پولی که در بدل محافظت
از قراردادهای بینالمللی و قراردادهای حکومت افغانستان
بهدست میآورند ،مالیات اسالمی (عشر و زکات) که از
فعالیتهای اقتصادی محلی بهدست میآورند ،قاچاق و
جمعآوری قبضهای برق و مخابرات اند .با در نظرداشت
اینکه افغانستان  75تا  90درصد خشخاش جهان را تولید
میکند و هلمند به تنهایی  48درصد آن را تولید میکند،
جریان درآمد طالبان باال و پایین میشود و کارگران ،ناقالن،
مقامهای حکومتی و بازرگانان از آن نفع میبرند .هلمند ،از
ناامنترین والیتها است ،چیزی که اصال جای تعجب ندارد.
ایاالت متحده از سال  2001بدینسو 7.5 ،میلیارد دالر را
در برنامههای مبارزه با مواد مخدر و طبق برآوردها104 ،
میلیارد دالر را در راستای کمک به توسعهی افغانستان به
مصرف رسانده است .پاسخ دهندگان میگویند که طالبان
تقریبا از تمام برنامههای انکشافی در بدل «محافظت از این
برنامهها» پول دریافت میکنند یا اینکه اجرای این برنامهها
را مختل میسازند.
گفته میشود که نرخها بین  10درصد تا  20درصد است و
این درصدی در مراحل متعدد اخذ میشود .بهطور مشابهی،
دریافت پول از قراردادهای حمل و نقل ،که مواد مورد نیاز
پایگاههای ناتو را تأمین میکنند ،برای طالبان یک عمل
سودآور است؛ چیزی که برای نخستین بار در سال 2009
توسط آرام رستم مستندسازی شده بود و در گزارشی به

کانگرس امریکا در ماه جون  2010جزئیات بیشتر آن ارائه
شد .با این وجود ،در گزارش سه ماههی ماه جوالی 2014
به کانگرس امریکا ،سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان
ابراز ترس کرده بود که ارتش ایاالت متحده به قرارداد با
سازمانهایی که در حمایتشان از شورشیان شناخته شدهاند،
ادامه میدهد.
سه دگرگونی
در پیوند به سه انگیزهی اساسی ،تاریخ طالبان را میتوان به
سه دوره دستهبندی کرد :ظهور این گروه در نیمهی دههی
 1990که از ایدیولوژی الهام میگرفت ،تجدید حیات دوباره
در نخستین سالهای پس از مداخلهی ناتو با هدف انتقام و
تحول در سالهای اخیر به یک شبکهی سستی که برای
سود مالی غیرقانونی از ارعاب استفاده میکند .ایدیولوژی و
انتقام هنوز هم باقی اند؛ اما در مقایسه با رشد این جنبش
در شرایطی که بهطور روزافزون در حال تغییر است ،کمتر
رشد داشته است.
ظهور و ایدیولوژی ()2001 – 1994
طالبان دو دهه پیش و با تعهد به پایان دادن جنگ داخلی،
بیقانونی و تأسیس «دولت اسالمی» به قدرت رسید .مردم
خسته از جنگ افغانستان ،با مشاهدهی موفقیت سریع طالبان
در به زانو درآوردن جنگساالران استفادهجو و شبهنظامیان
غارتگر ،در ابتدا از این جنبش استقبال کردند .طالبان که از
لحاظ ایدیولوژیک از ایمان و ملت الهام میگرفتند ،در زیر
پرچم امارت اسالمی افغانستان ،آیندهی بهتری را وعده دادند.
به مرور زمان ،اکثریت ،این روشها و دیکتههای این گروه
را افراطی یافتند .حقوق زنان ،آزادیهای اساسی ،معارف،
هنر ،مراقبتهای بهداشتی -تقریبا تمام شاخصهای کیفیت
زندگی -تحت اعمال این نظم سختگیر آسیب دیدند؛ نظمی
که خودسرانه ،خفه کننده و اغلب وحشیانه بود .بر اساس
هنجارهای حکومت مدرن ،حکومت طالبان یک حکومت
ناکام بود :این کشور فقیرتر و درسطح بینالمللی منزویتر
شد .با وجود این ،صلح و حاکمیت اولیهی قانون برای اولین
بار از زمان تهاجم شوروی در سال  ،1979روی کار آمد،
چیزی که به طالبان در میان برخی از افغانها اعتبار داد.
تجدید حیات و انتقام ()2008 – 2002
در اواخر سال  ،2001نیروهای هوایی ایاالت متحده در پاسخ
به حمالت یازدهم سپتامبر در افغانستان مداخله کردند تا
مقاومت شمال را حمایت کرده و طالبان را از قدرت کنار
زند .این جنبش به شکل سریع عقبنشینی کرد و اعضای
آن به خانههایشان برگشتند ،یا در پاکستان مستقر شدند.
نخست و قبل از تجدید حیات آنها ،به نظر میرسید که
آنها تالششان برای حکومت کردن را رها کردهاند ،چیزی
که دلیل آن مشخص نشد.
روایت غالب از تجدید حیات طالبان این است که رهبران
حکومت افغانستان به حمایت نیروهای بینالمللی ،با انجام
تالشیهای بیجای خانهها ،دستگیریها و گاهی آزار و
اذیتها ،طالبان بازنشسته و دیگر دشمنان سنتیشان را
تحریک کردند .بسیاری از اعضای پیشین گروه طالبان،
که در خانههایشان احساس خطر کردند ،به دیگرانی که
احساس میکردند تحت پیگرد قرار دارند ،یا حذف شدهاند،
پیوستند و در پناهگاه امن پاکستان به دسیسهچینی آغاز
کردند.

در همین حال ،مقامهای بلندپایهی حکومت افغانستان ،اغلب
همان چهرههای بدنامی که در اوسط دههی  1990طالبان
جایشان را گرفت ،با قراردادهای خارجی و کمکهایی که
بهدرستی استفاده نشدند ،سرمایه اندوختند .در جریان زمان،
نارضایتی از حکومت کابل و نیروهای بینالمللی همراه با
شکایتهای محلی ،اعمال خشونتآمیز را الهام بخشیدند.
در سالهای  2006و  ،2007حمالت بر مقامهای حکومتی،
بزرگان قبیله و نیروهای بینالمللی به شکل قابل مالحظهای
افزایش یافته بود.
تحول و اقتصادمحوری ( 2009تا کنون)
همزمان با تشدید ستیزهجویی ،منابعی که برای سرکوب
کردن آن فرستاده میشدند ،نیز تشدید شدند .طالبان نیز از
پولی که برای تأمین مالی قراردادهای حمل و نقل و انکشافی
به این کشور سرازیر میشد ،نفع بردند .در همین حال ،کشت
و قاچاق خشخاش به عنوان منابع مالی سنتی طالبان ،نیز
در منطقهای که در آنجا حکومت و ناتو کنترول نداشتند،
سودآورتر شد.
در حالی که بسیاری از رهبران پیشین طالبان کشته ،زندانی
یا در پاکستان پنهان شدند ،نسل جدیدی از مردان جوان که
به منابع مالی قانونی سیلآسا در کشور دسترسی نداشتند،
بهخاطر سود ،احترام و حتا فرار از محدودیتهای زندگی
روستایی و کشاورزی روی زمینهای خشک ،به این گروه
پیوستند .مصاحبهها نشان میدهند ،تعداد زیادی که زمانی با
حکومت افغانستان یا آیساف کار میکردند ،یا میخواستند کار
کنند ،اما بعدا بهخاطر تهدید شدن خانوادهیشان یا بیکاری
به این گروه پیوستهاند .رهبری پیشین و ایدیولوژیک مستقر
در پاکستان ،برای حفظ کنترول انظباطی و مالی بر گروه فعال،
تقال میکند ،رهبریای که اغلب در امتداد خطوط مرزی در
انزوا بهسر میبرد .شبکههای کوچک و جنایتکار قوی شدند،
شبکههایی که فراتر از خود و اجتماعات کوچکشان ،هیچ
هدفی ندارند .این گروهها بهطور فزایندهای به شورای کویته
پول میفرستند و در بدل فرصتهای همپیوندی گاهی از
آنها خواسته میشود تا زمینه را برای ایدیولوژیکهای
متعصب یا بمبگذاران انتحاری تسهیل کنند.
منحرف شده توسط ترور
ما در طالبان امروز سازمانی را مییابیم که با تمرکز خانوادهی
مافیایی ایتالیایی ،منافع جرمی کارتلهای مواد مخدر در
امریکایی التین و با ماهیت درندهخویی ملیشههای مجاهدین
افغانستان در اوایل  ،1990تشابهاتی دارد.
با این وجود ،در افغانستان گزارش روزانهی مرگ و
تخریب بیمعنا ،اذهان را از اعمال فراگیر و غیرقانونیای
که شرکت کنندگان را تقویت کرده و ایجاد انگیزه میکند،
منحرف میسازد .تالشها برای مبارزه با شورش باید این
بازارهای سیاه را هدف قرار دهند .در گزارشی در آینده ،ما
پنج منبع اصلی تأمین مالی طالبان در هلمند و هرات را
بررسی میکنیم .در گذشته ،تالشهای نظامی و سیاسی
در راستای مبارزه با ستیزهجویی ،از شرایط اقتصادی محلی
که اکنون افغانهای عادی روستایی را ستیزهجو میسازد،
چشمپوشی کرده ،یا اغلب آن را تشدید کرده است .هدایت
فعالیتهای غیرقانونی به یک اقتصاد مشروع و قانونی در
زمینهی تضعیف طالبان و تأمین ثبات در کشور کار بیشتری
از پیش خواهد برد تا گفتوگو و کشتار.

دفتر بازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان مخابره کرده که 7.6
میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده؛ اما افغانستان
هنوز هم بیشترین مقدار مواد مخدر جهان را تولید میکند .اما مقامهای
افغانستانی ما گزارش دادهاند که باید از دولت امریکا پرسیده شود که این
 7.6میلیارد دالر را در کجا مصرف کرده؟ آقای شیرزاد که از مقام معاون
وزیر مبارزه با مواد مخدر سخن میزند ،عرض به حضور ما میرساند که در
سیزده سال گذشته ،تنها  150میلیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر در اختیار
دولت افغانستان قرار داده شده ،نه هفت اعشاریه شش میلیارد دالر .در این دو
گزارش مبارک ،دو نکته وجود دارند .سیگار از افزایش تولید مواد مخدر ابراز
نگرانی کرده و مصرف کردن  7.6میلیارد دالر را زیر سوال میبرد .به نظر من،
سیگار در پی این نیست که آبروی وزارت مبارزه با مواد مخدر را ببرد ،بلکه
بیشتر دنبال این است که پاسخی برای اینکه چرا  7.6میلیارد دالر بیثمر
مصرف شده ،بیابد .اما چه بخواهیم چه نخواهیم ،این مسئله به آبروی وزارت
مبارزه با مواد مخدر برمیخورد .میزان برخوردن در افغانستان باالست .تا یک
حرف بزنی ،به صد نفر برمیخورد .باورتان نمیشود؟ به بیت زیر توجه کنید:
پسران وکیل سازشمند
بهر دزدی به دفترا رفتند
فارغان پوهنتون کابل
هیچ معلوم نیست کجا رفتند
این بیت به خیلیها برمیخورد .اما بعضیها واقع ًا به درجات عالی از اخالق و
حسن رفتار رسیده که با شنیدن این ابیات چه که ابیات شدیدتر از اینها هم
خمی به ابرو و درنگی به وجدان نیاورند و همچنان مشغول باشند .من گفتم
ابیات شدیدتر ،این هم نمونهاش:
از بلندگو صدایی میآمد
که وکیل و وزیر باهم است
بعدش یک چند درود جانانه
و گالیه که سهم ما ،کم است
این در واقع یک شعر بیمعناست .فقط بهخاطر شدتش آوردم و امیدوارم الهی
به آبروی چهار یار ،آنهایی که تولید مواد مخدر را در کشور ما باال برده تا
آبروی مارا پایین بیاورند ،با عدالت دادگاه مواجه شوند تا بفهمند ،وقتی به
جای تریاک ،زعفران نمیکارند ،چقدر بسیار زیاد بد است .اما حرف ما ماند.
حرف ما این بود که گزارش سیگار به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برخورده.
منابع آگاه از نحوهی مصرف دالر برای از بین بردن مواد مخدر میگویند :تا
زمانیکه ما شاهد هستیم ،میلیونها دالر در افغانستان بود که مواد مخدر از
بین برود .باور به خدا کنید که یک دالرش به دهقان نرسید ،یا رفت به جیب
بچای خان ،یا بازهم رفت به جیب بچای خان! اگر دهقان ما که میفهمید
نرخ تریاک باالست و اگر مقامات ما میفهمیدند فرصت را نباید از دست داد،
چه جای شک است که آبروی افغانستان میرود یا آبروی امریکا؟! البته شما
ببخشید ،این منبع را که من گفتم ،خودش تریاکی بود و هیچ نمیفهمید چه
بگوید .بندهی خدا فکر میکرد داکتر عبداهلل عبداهلل است .از همین خاطر،
میگفت ،یا رفت به جیب بچای خان ،یا بازهم رفت به جیب بچای خان!
هرچه تالش کردیم که وی از بچای خان یکی را اسم ببرد ،موفق نشدیم؛
چون او در همان لحظه خمارش رسید و از نزد ما رفت .اما خدا وزارت مبارزه
با مواد مخدر را خیر بدهد در این زمینه به اندازهی کافی روشنی انداخته و
گفته که ما هیچ خبر نداریم که نهادهای امریکایی چطور این همه دالر را
به مصرف رسانیده ،فقط همین قدر اطالع داریم که اکثریت این دالرهای
بیزبان ،مصرف معاش کارمندان و مسایل اداری خود آنها شده و یک دالر
هم به دهاقین افغان نرسیده .این حرفها سر جایشان ،سوال اساسی این
است که چرا ما اینقدر به تولید مواد مخدر عالقه داریم؟ من شخص ًا اگر
یک جریب زمین در والیت هلمند میداشتم ،حتم ًا آنرا تریاک میکاشتم.
میدانید چرا؟ چون از یک طرف پول خوبی گیرم میآید .از طرف دیگر،
مطمئنم که دولت هم با من کاری ندارد .از این بغل ،اگر تریاک بکارم،
طالبان مرا تشویق میکنند و با من کاری ندارند .از آن بغل ،زمینها که
ماشااهلل حاصلخیز اند و آب فراوان و فرهنگ تریاک تقریب ًا مباح و شرعی
شده .از باال ،خودم به تریاک معتاد نیستم .از پایین ،به جهنم که چه کسی با
تولیدات من تریاکی میشود و چه کسی نمیشود .مگر ما مسئول سرنوشت
جوانان مردمیم؟! اما خدا را شکر که من زمین ندارم .شما هم دعا کنید تا
وقتی که من این اندیشهی پلید را در جمجمهی خویش این طرف و آن
طرف میگردانم ،صاحب زمین نشوم .میگویید شرم هم خوب چیز است؟!
من با شما موافقم .اما شرم که را نان داده؟ از جمله شما یک مورد را به من
نشان بدهید .بیمورد نیست که وزیر معارف در شروع کار به رییس جمهور
مدال و نشان معارف را اعطا مینماید و کاکای مامای یک همصنفی من
که هفتهی دو روز هم سر وظیفه نمیرفت ،تا حاال دو بار مدال میرمسجدی
خان را آورده؛ یکی را طبقهی سوم خانهی خود قاب کرده ،دیگری را طبقهی
چهارمش! ما هم هروقت خانهی او میرویم ،ما را به طبقهی دوم میبرد
تا ما آن مدالها را نبینیم! فکر میکند ما دشمن مدال هستیم! قسم بهخدا
که نیستیم ،اص ً
ال بگیرید کل مدالهای موجود را به وزارت مبارزه علیه مواد
مخدر بدهید ،به قرآن اگر استفراق کنیم ،چه رسد به اینکه دل ما خراب
شود.
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افغانستاندرنگاه

اشرف غنی با «نقشهی راه»
پاکستانچهمیکند؟
یاسین رسولی ،دیپلمات پیشین

سیاست روسیه در افغانستان
از  2001تا 2011
نویسنده :نیکیتا اندرویچ -کارشناس مرکز مطالعات
افغانستان امروز ()ЦИСА
ِ

منبع :مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاههای تاریخی

آخرین مرحله از سیاستهای روسیه در افغانستان ،همزمان است با دخالت ایاالت متحدهی
امریکا در جنگ این کشور .کمکهای نظامی نیروهای بینالمللی (ناتو) تحت فرماندهی
امریکا به روسیه این اجازه را داده است که به هدف جلوگیری از تهدید افراطگرایان مذهبی،
با جمهوریهای آسیای مرکزی ،به ایجاد یک پایگاه محافظتی در مناطق مرزی افغانستان
دست بزند .همزمان با حضور رسمی امریکا و ناتو در افغانستان ،مسکو الجرم برای از
سرگیری روابط دوستانه با کابل و میکانیزم تأثیرات آن بر سیاست خارجی افغانستان ،وارد
کار شد .در جریان این یکدههی اخیر ،قبل از اخذ موضع روسیه ،وضعیت در افغانستان
پیچیدهتر شد.
روابط روسیه و افغانستان ،تاریخ درازی دارد .در قرن بیستم ،اتحاد جماهیر شوری موفق
شد به یکی از شرکای خارجی مهم افغانستان تبدیل شود )1(.با وجود این ،اما در 1990
موضع روسیه در این راستا ضعیف شد .سقوط رژیم سوسیالیستی دکتر نجیباهلل و در نتیجه،
تصرف کابل از سوی مجاهدین ،باعث شد تا روسیه سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر
دهد .سقوط کابل در حالی اتفاق افتاد که روسیه کمکهای مواد غذایی و مواد سوختی و
همینطور حمایتهای خود را از کمونیستهای افغانستان ،قطع کرد و موضع تازهای را با
مخالفان مسلح از سر گرفت)2(.
تقویت همکاریها با مقامهای جدید از بدتر شدن وضعیت سیاسی-نظامی در کشور،
شکافها و آغاز جنگهای داخلی ،جلوگیری نتوانست .تا اینکه در آگست  1992سفارت
روسیه در کابل مجبور به ترک و تخلیه شد[ .اما] روابط دیپلماتیک مسکو با رژیم برهانالدین
ربانی از طریق کنسولگری روسیه در مزار شریف تا زمان بسته شدن آن در سال  1997در
نتیجهی حملهی طالبان ،ادامه یافت )3(.با این حال ،روسیه یکی از حامیان اصلی «ائتالف
شمال» که از مخالفان قوی طالبان بود ،باقی ماند و تهدیدها علیه امنیت ملی خود را مورد
بازبینی قرار داد.
مرحلهی جدیدی از سیاست روسیه در افغانستان -به معنای آنچه که در نشریات علمی
بازتاب یافته -همزمان با دخالت نظامی امریکا در جنگ افغانستان است .پس از حمالت
یازدهم سپتامبر در سال  ،2001مسکو از سیاست ضدطالبانی ایاالت متحدهی امریکا و
تشکیل نیروی کمک بینالمللی امنیت (آیساف) از دخالت امریکا در افغانستان حمایت کرد.
پس از آن ،روسیه با ایاالت متحده بر ادامهی عملیات نظامی علیه طالبان ،از جمله ترانزیت
نظامیان امریکایی ،همکاریهای اطالعاتی ضدتروریسم و سایر همکاریهای سیاسی،
موافقت کرد)4(.
عالوه بر این ،روسیه از تالشهای امریکا برای ایجاد ثبات و امنیت در این کشو ر حمایت
کرده است و همینطور از دخالت امریکا در کنفرانس بن که در دسامبر  2001برگزار شد و با
ایجاد دولت مؤقت ،پایه و اساس یک نظام سیاسی جدید را بنا نهاد .در آن زمان ،نمایندگان
اتحاد شمال با اشاره به نقش خودشان در مقابلهی نظامی با طالبان ،دعوای تصاحب قدرت
بیشتر را داشتند .در گیرودار این جنجال ،ربانی ،رهبر «ائتالف شمال» حتا در نظر داشت
که با جلوگیری از حمایت متحدان خود ،این کنفرانس را لغو کند .با این حال ،او تحت فشار
روسیه و تحت تأثیر کمکهای قابل توجه روسیه به «ائتالف شمال» در  ،1990ناگزیر با
تشکیل دولت موقت در حضور نمایندگان گروههای دیگر ،موافقت کرد )5(.جمهوری اسالمی
افغانستان ( )ИРАبا میانجیگریهای روسیه قادر شد بهسرعت دولت جدید را اعالم کند.
همبستگی با ایاالت متحدهی امریکا در آغاز جنگ افغانستان ،به روسیه اجازه داده است
که برای جلوگیری از تهدیدهای افراطگرایان دینی ،ایجاد یک پایگاه را در نقاط مرزی
جمهوریهای سابق شوروی آسیای مرکزی ،در دستور کار خود قرار دهد .به یاد بیاوریم،
طالبان در سناریوی جداییطلبان چچن در سال  2000بهطور فعاالنه با روسیه در حالت
جنگ قرار داشت )6(.حمایت آنها از فعالیت سربازان چچن ،بهطور قابل مالحظه موجب
بیثباتی در مناطق اتحاد شوروی شد .با این حال ،با گذشت زمان ،در این راستا روسیه به
هدف برآوردن نیازهای فوری ،وظایف پیچیدهتری را در فرایند سیاسی و اقتصادی افغانستان
روی دست گرفت .میتوان سه جنبهی اصلی منافع روسیه را در افغانستان برشمرد(:)7
• سیاست؛ ایجاد یک میکانیزم برای تأثیرگذاری در سیاست خارجی افغانستان ،حفظ
تعادل منطقهای و بیطرفی سیاسی افغانستان.
• اقتصاد؛ تجارت بینالمللی ،پروژههای ترانزیتی و دسترسی به روشنبینی بازار.
• امنیت؛ تهدیدهای تروریستی و قاچاق مواد مخدر.

در روزهای اخیر ،رویکرد و شیوهی برخوردی که بایست رییس جمهور غنی در
ث در محافل سیاسی کابل بدل
قبال پاکستان در پیش گیرد ،به پردامنهترین بح 
گشته است .مقامهای پاکستان از آقای اشرف غنی و آقای عبداهلل ،رییس جمهوری
و رییس اجرایی افغانستان برای سفر به اسالمآباد دعوت کردهاند .آیا حکومت
ی حامد کرزی را تداوم خواهد داد ،یا با یک دیپلماسی جدید
وحدت ملی کابل روی ه 
با اسالمآباد برخورد خواهد کرد؟ این موضوع ی است که هنوز در کابل در مورد آن
اجماع نظر شکل نگرفته است.
برخی از چهرههای سیاسی با استناد به اظهارات حامد کرزی که در روزهای پایانی
حکومتش ،بیست بار سفر خود به اسالمآباد را در  ۱۳سال بینتیجه خواند ،معتقدند
که بایست کابل رویکرد روشن «تفکیک دوست از دشمن» با پاکستان را در پیش
گرفته و با قاطعیت بیشتر ،بهویژه نسبت به راکتپراکنی از خاک پاکستان به
والیت شرقی کنر واکنش نشان دهد و از سفرهای تشریفاتی بپرهیزد.
تنظیم مناسبات کابل با اسالمآباد موضوعی حساس و همهجانبه است .افغانستان
بیشترین وابستگی ترانزیتی را به پاکستان دارد و هرنوع تیرگی روابط میتواند
تبعات اقتصادی فوری بر اقتصاد شکنندهی افغانستان بگذارد؛ زیرا پس از  ۱۳سال
هنوز این کشور نتوانسته راههای بدیل مؤثر تزانزیتی از طریق ایران و آسیای میانه
را جاگزین مسیر پاکستان کند.
«نقشهی راه برای بهبود روابط»
در اولین سفر مقامات پاکستانی پس از روی کار آمدن حکومت جدید ،سرتاج عزیز،
مشاور نخستوزیر پاکستان چند روز پیش به کابل آمد .او در دیداری از کابل ،از
یک نقشهی راه برای بهبود مناسبات دو کشور سخن گفت .دشواری و پیچیدگی
مناسبات کابل-اسالمآباد زمانی بیشتر میشود که نه در کابل و نه در اسالمآباد
در مورد ریشههای اختالف میان دو کشور بهروشنی سخن گفته نمیشود و این
موضوع در هالهای از ابهام باق ی است.
و مهمتر اینکه آیا کابل میتواند با حکومت غیرنظامی پاکستان به عنوان مرجع
سیاستگذار وارد یک گفتوگوی جامع و همهجانبهی امنیتی گردد؟ در حالی که
تدوین و اجرای استراتژیک سیاست افغانی و هندی اسالمآباد همچنان در انحصار
ارتش و سازمان استخبارات نظامی این کشور است.
برای حکومت نواز شریف در اسالمآباد ،کاستن از موج انتقادها در افغانستان و
تحدید نفوذ و کاهش حضور هند در افغانستان از اولویت فوریتر برخوردار است.
گفتنی است که هند نه تنها بدل به بزرگترین کشور تمویلکنندهی پروژههای
بازسازی افغانستان در منطقه شده ،بلکه افغانها در بنای دموکراسی نوپای خود به
هند بیش از هر کشور دیگر به مثاب ه یک الگو مینگرند ،و هند تنها کشور در منطقه
بود که حامد کرزی با آن موافقتنامهی همکاریهای استراتژیک امضا کرده است.
از طرف دیگر ،ادارهی نواز شریف بهدنبال موج اعتراضات انتخابات عمومی اخیر،
با بحران مشروعیت روبهروست و برخی از قدرتمندترین نیروهای اپوزیسیون و
رقبایی که ادعای پیروزی در انتخابات عمومی را داشتهاند ،پشتونتبار اند و از ایالت
سرحد برخاستهاند .فیصلهی انتخابات تا مرز دخالت مستقیم ارتش پیش رفت .آیا
نواز شریف میخواهد با بهبود و همدستی با کابل ،در برابر نیروهای اپوزیسیون و
ارتش پاکستان موقعیت خود را بهبود ببخشد؟

روابط دو کشور در زمان کرزی
ادارهی حامد کرزی بیش از ده نوع مکانیسم مذاکرات را در سطوح مختلف میان
دو کشور در پیش گرفته بود که برخی از این مکانیسمها هنوز نیز جریان دارند.
ی بزرگ منطقهای میان دو کشور ،مذاکرات سهجانبه با همکاری امریکا
جرگ ه 
میان ارتش دو کشور ،گفتوگوی میان استخبارات دو کشور و به میان کشانیدن
میانجیگری کشور سوم و دیپلماسی سهجانبه؛ مانند چین ،ترکیه ،ایران ،قطر و
عربستان سعودی و میانجیگری دیوید کامرون از بریتانیا ،میانجیگری جرج بوش
از امریکا و کنفرانسهای ساالنهی همکاریهای منطقهای اقتصادی با افغانستان
بخشی از این ابتکارات مختلف دیپلماتیک بودند.
منتقدان باید بپذیرند که حامد کرزی فعالترین و دینامیکترین ابتکارات دیپلماتیک
را و ایجاد فضای تبلیغاتی دیپلماسی عمومی برای تغییر نگرش غرب به پاکستان
و فشار بر این کشور را در پیش گرفته و امتحان کرد .کرزی سالها در پاکستان
زندگی کرده بود و با روندهای سیاسی این کشور آشنایی عمیق داشت؛ اما با آنهم،
در روزهای پایانی اذعان نمود که دیپلماسی وی در برابر پاکستان ناکام مانده است.
اشرف غنی و نقشهی راه جدید
اشرف غنی با رویکرد اولویت دادن به همکاریهای اقتصادی دوجانبه و منطقهای،
امتیازهای همکاری نزدیک میان دو کشور را برشمرده و از فرصتهای اقتصادی
به نفع هردو کشور یادآوری کرد .اما رویکرد اقتصادی در دورهی آقای کرزی هم
نتوانست بر نگرانیهای امنیتی پاکستانیها و به حمایت این کشور از طالبان پایان
دهد.
پاکستان در چهاردههی اخیر بدل به پایگاه سنتی نیروهای ناراضیان مسلح علیه
کابل شده است .هرنوع حکومت نظامی یا غیرنظامی که در اسالمآباد بر سر قدرت
باشد ،از این امر به مثاب ه یک امتیاز در تنظیم مناسبات میان دو کشور بهره برده
است و تغییر این سیاست در کوتاهمدت ناممکن است .در برابر آن ،کابل هیچگاهی
نتوانسته است خود را به یک توازن نفوذ با اسالمآباد برساند ،این توازن نفوذ
میتوانست اسالمآباد را وادار به وارد شدن به مذاکرات و همکاریهای امنیتی و
در نهایت اتخاذ سازوکار مشترک میان دو کشور در برابر بنیادگرایی و تروریسم
بکشاند.
با امضای موافقتنامهی امنیتی افغانستان-امریکا در نخستین روز کاری حکومت
وحدت ملی ،توقع فزایندهای در افکار عمومی افغانها ایجاد شده که امریکا بر
ارتش و استخبارات پاکستان فشار بیاورد؛ اما تداوم راکتپراکنی بر والیتهای
شرقی این امید را به سرخوردگی بدل کرده است.
برخی از اهل سیاست در کابل ،فیصلهی قطعی نهایی خط مرزی موسوم به دیورند
میان دو کشور را پاسخ این معما میدانند و همچنان برخی محافل در اسالمآباد،
کشیدن خندق /سی م خاردار در سرحد میان دو کشور را راهحل میدانند .آیا اشرف
ی راه» جدیدی را میان دو کشور به آزمون میگیرد؟ اشرف غنی
غنی «نقش ه 
بایست با احتیاط بیشتر حرکت کرده و نسبت به موفقیت هرنوع «نقشهی راه»،
با تردید ببیند تا مانند حامد کرزی در موج حمالت منتقدان خود را گرفتار نسازد.
(بیبیسی)
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چراتالشهابرایکاهشتولید
موادمخدرناکامبودهاند؟

یادداشتهایسخیدادهاتف
از شنبه تا پنجشنبه در هفته

فرهاد خراسانی

فساد
دموکراتیک

بهتازگی سیگار ( ،)SIGARبازرس ویژهی امریکا برای بازسازی افغانستان در
گزارش خویش به وزارت خارجه و وزارت عدلیهی آن کشور گفته است که امریکا
به منظور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان 7.6 ،میلیارد دالر را مصرف کرده است؛
اما تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته ،بلکه افزایش یافته است و هنوز
این کشور بیشترین رقم مواد مخدر جهان را تولید میکند.
این نهاد در گزارش خویش آورده است که امریکا بیش از هفت میلیارد دالر را
برای مبارزه با مواد مخدر در زمینههایی چون تقویت نهادهای دولتی مبارزه با
مواد مخدر ،مصرف فعالیتهای نیروهای انسانی مبارزه با مواد مخدر ،فراهمسازی
معیشت بدیل و هزینهی ایجاد قوانین مبارزه با مواد مخدر به مصرف رسانده است.
اما معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این مورد گفته است که امریکا در
طول سیزده سال گذشته در زمینهی مبارزه با مواد مخدر تنها  150میلیون دالر را به
دولت افغانستان کمک کرده است و مصارف دیگری که امریکا برای مبارزه با مواد
مخدر به مصرف رسانده است ،صرف مصارف اداری و حقوق کارمندان نهاد اجرایی
امریکا در زمینهی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گردیده است و این مصارف از
طریق نهادهای رسمی دولت افغانستان به مصرف نرسیده است.
افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان به عواملی چون فقر دهاقین ،بلند بودن
قیمت مواد مخدر ،عدم کنترول کامل دولت بر ساحهی کشت و تولید آن ،قدرت
یافتن گروههای مخالف دولت و قدرت و نفوذ قاچاقبران مواد مخدر مربوط میباشد
و هرکدام از این عوامل در کشت و افزایش مواد مخدر در افغانستان نقش بهسزایی
دارند .آنچه را که دولت افغانستان در طول سیزده سال گذشته با آن مواجه بوده
است ،قدرتمند شدن هریک از فاکتورهای تأثیرگذار بر کشت مواد مخدر میباشد
و مقابله با این عوامل ،از توان دولت افغانستان خارج بوده است.
کارکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان از این جهت در زمینهی مبارزه
با مواد مخدر نتیجهبخش نبوده است که در نخست ،ارگان اختصاصی مبارزه با
مواد مخدر از تجربهی الزم برخوردار نبوده است و راهها و راهکارهای مبارزه با
مواد مخدر را قبال تجربه نکرده است .مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک پدیدهی
بزرگ جهانی ،برای دولت و ارگانهای مبارزه با مخدر افغانستان تجربه نشده است.
راهکارهای دولت افغانستان که اکنون برای مبارزه با تولید مواد مخدر از آن استفاده
میکند ،با در نظرداشت فربه بودن عوامل و زمینههای افزایش تولید و قاچاق آن و
کنترول گروههای مخالف دولت بر مناطق تولید و قاچاق مواد مخدر که از افزایش
تولید مواد مخدر حمایت میکند و منافعشان به افزایش تولید مواد مخدر وابسته
میباشند و هزینههای جنگیشان از آن طریق تأمین میگردد ،کارا و موفق نبوده
است .فعالیتهای عملی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان بیش از اینکه

کارکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان از این جهت در زمینهی
مبارزه با مواد مخدر نتیجهبخش نبوده است که در نخست ،ارگان
اختصاصی مبارزه با مواد مخدر از تجربهی الزم برخوردار نبوده است
و راهها و راهکارهای مبارزه با مواد مخدر را قبال تجربه نکرده است.
مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک پدیدهی بزرگ جهانی ،برای دولت و
ارگانهای مبارزه با مخدر افغانستان تجربه نشده است .راهکارهای دولت
افغانستان که اکنون برای مبارزه با تولید مواد مخدر از آن استفاده میکند،
با در نظرداشت فربه بودن عوامل و زمینههای افزایش تولید و قاچاق آن
و کنترول گروههای مخالف دولت بر مناطق تولید و قاچاق مواد مخدر که
از افزایش تولید مواد مخدر حمایت میکند و منافعشان به افزایش تولید
مواد مخدر وابسته میباشند و هزینههای جنگیشان از آن طریق تأمین
میگردد ،کارا و موفق نبوده است.

جنبهی کارکردی و عملی داشته باشد ،به اقدامهای نمادین و تبلیغاتی محدود
بوده است و توانمندی الزم را برای کاهش تولید مواد مخدر نداشته است.
مواد مخدر به عنوان پدیدهی بزرگ مافیایی ،نیازمند مبارزهی گسترده و
همهجانبه میباشد .دولت افغانستان با در نظرداشت مشکالتی که دارد ،به
تنهایی نمیتواند در مبارزه با آن موفق گردد .بهترین راه مبارزه برای کاهش
تولید مواد مخدر در افغانستان ،این است که دولت افغانستان در مقابل شورشیان
تقویت یابد و کشورهایی چون ایاالت متحده ،بریتانیا و کشورهای همسایهی
افغانستان برای برقراری امنیت و از بین بردن زمینههای ناامنی با دولت
ی نمایند ،تا حاکمیت دولت افغانستان در جاهایی که
افغانستان همکاری جد 
تریاک و مواد مخدر کشت میشود ،گسترش پیدا کند و بتواند از افزایش تریاک
و مواد مخدر جلوگیری نماید .اگر کشورهای جهان در این مورد با افغانستان
همکاری نکند و دولت افغانستان قوی نشود و امنیت سرتاسری در این کشور
تأمین نشود ،زمینههای تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از بین نمیرود.

اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور افغانستان ،مجبور شد
در بارهی سرعت اصالحات خود به مقامهای باال گزارش
بدهد .در روزهای اخیر بسیاری از مقامهای عالیرتبه از
سرعت اصالحات آقای احمدزی ابراز نگرانی کرده بودند.
یکی از این مقامها که نخواست نامش فاش شود ،اما ظاهرا
در ادارهی مالیات دولت امریکا کار میکرد ،به خبرنگاران
گفت:
«من با آقای احمدزی تیلفونی صحبت کردم .آنچه مرا
نگران کرده بود ،این بود که از این پس به که پول بدهیم.
میدانید که آقای احمدزی مبارزهی بیامانی را علیه فساد
به راه انداخته و خودش هم در این اواخر عسل نمیخورد.
با این حساب ،تقریبا جایی برای کمکهای مالی ما به
افغانستان نمیماند .خوشبختانه ،گفتوگوی ما ثمربخش
بود و آقای احمدزی اطمینان داد که آقای زاخیلوال همچنان
فعال است و در این زمینه مشکلی پیش نخواهد آمد».
یکی دیگر از این مقامهای باال ،که نه میخواست اسمش
فاش شود و نه اسم کشورش ،گفت:
«ما در فرانسه وقتی که میخواهیم مفسدین اقتصادی را
دستگیر کنیم ،اول چند هفته پیش از دستگیریشان اعالم
میکنیم که فالنی و فالنی و فالنی مفسد اقتصادی هستند
و باید بازداشت شوند .بعد ،مدتی که گذشت ،اقدام به
بازداشتشان میکنیم .البته من نمیگویم که این روش
بسیار موفقی است؛ چون معموال کسانی که متهم میشوند،
پارتی میگیرند و با دوستان خود حافظی میکنند و با خیال
آسوده از کشور خارج میشوند و ما دیگر آنها را نمیبینیم.
ولی به هرحال ،این روش فرانسوی مبارزه با مفسدین
اقتصادی است .نگرانی ما این است که رییس جمهور
افغانستان روش دیگری را در پیش گرفته .مثال شنیدهایم
که بدون اعالم قبلی و بدون هیچ هشداری به مفسدین
اقتصادی ،قصد دارد افرادی را که در دزدی کابل بانک
دست داشتند ،بازداشت کند .سوال من از آقای احمدزی این
است :برادر من ،وقتی که به مفسدین اطالع قبلی نمیدهی،
آنها چگونه فرار کنند؟ این است اصالحات تو؟»
آقای احمدزی نیز در کنفرانسی که در ارگ دایر کرده بود
و در آن هزاران نفر ،یعنی آقای زاخیلوال ،فاروق وردک و
حنیف اتمر شرکت کرده بودند ،گفت« :ما برای اصالح امور
باید لوحهی آمدشاه مسعود ،مزاری و حاجی قدیر را هم از
جادهها برداریم تا جا برای اصالحات بیشتر در مورد کابل
بانک پیدا شود».

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Jawed Nader

رسانههای ناخدا
سال گذشته اخبار ورزشی طلوع به نقل از یک وبسایت
خارجی گفت که لیونل مسی مسلمان شده است .جمعی به
وجد آمدند و به تعجب .عالقهی من بیشتر به فوتبال مسی
است تا مذهبش .البته ،تعجب من از این بود که طلوع نیوز ،که از پیشگامان رسانههای
خصوصی معتبر است ،چرا باید از منابعی بیاعتبار استفاده کند.
چیز مشابهی را امروز در وبسایت انگلیسی طلوع نیوز متوجه شدم .در آن به نقل پاسوال
سیدزاده ،مسئول مبارزه با جرایم جنایی ،گزارش شده که اعدام محکومان پغمان و آقای
استالفی باعث شده آمار جرایم در افغانستان کاهش یابد .در ادامهی خبر آمده که پاسوال
سیدزاده آماری در زمینه ارائه نکرده است.
گیریم میزان جرایم در این روزها کم شده و گیریم وزارت داخله چنین «سیستم مدیریت
اطالعات» مؤثر دارد .اما شواهدی که رابطه میان اعدام این پنج نفر و کاهش جرایم را ثابت
کند ،کجاست؟ شاید کاهش جرایم به دالیل حل مناقشات انتخاباتی بوده باشد .بیگمان،
یک شمار قابل توجه نیروهای امنیتی ما مشغول تأمین امنیت انتخابات بودند و حاال سر
وظیف هیشان برگشتهاند .یا به گفتهی همکارم ،شاید کاهش جرایم به دلیل عید قربان بوده
باشد :جویهای خون حیوانات قربانی شده شاید عالقهی مجرمان برای کشتار آدمها را مرفوغ
کرده باشد .شاید سردی هوا و شایدهای دیگر.
تمام این دالیل کالن و خرد میتوانند باعث کاهش جرایم شده باشند ،بهویژه وقتی که پاسوال
صاحب از دادن شواهد سرباز میزند و ادعای بیارقام میکند.
رسانهها شاید شانه خالی کنند و بگویند ،خوب به من چه ،یک مسئول بلندپایهی دولتی
این نکته را گفت و من هم منتشر کردم .اما انتشار چنین ادعاها ،نوعی صحه گذاشتن به
آنهاست .این خبر بدون شک کسانی را نسبت به اعدام عالقهمندتر میسازد ،فردا دیدی،
جمعی تظاهرات کردند و خواهان اعدام علنی بشردوست شدند تا میزان جاسوسی برای
بیگانگان کم شود .رسانهها مسئولیت بزرگ سوق دادن کشتی اذهان عامه را به عهده دارند،
باید ناخدای مسئولتر باشند.


Shah Hussain Murtazawi

امروز در جمع سخنگویان  34والیت کشور بودم .این برنامه
از سوی ادارهی ارگانهای محل هماهنگی شده بود .بیشتر
سخنگویان از چند موضوع شکایت داشتند:
 .1ما در بیان مسایل استقالل نداریم ،در برخی موارد
سخنهای دیکته شده را بیان میکنیم.
 .2دفاتر سخنگوها کارمند همکار و حتا در برخی والیتها امکانات اولیه برای انتقال خبر
و گزارش ندارند.
 .3رسانهها خبرهای مرکز را بیشتر پوشش داده ،به خبرهای والیتی کمتر توجه میکنند.
 .4رسانهها خبرهای منفی والیتها را بیشتر برجسته میکنند.
 .5اکثر خبرنگارهای والیتی مسلکی نمیباشند .حتا سخنگوی والی بامیان گفت :بیشتر
خبرنگاران در این والیت از رشتهی زراعت فارغ شدهاند.
ما هم شکایتهای خود را با سخنگوها شریک کردیم:
 .1سخنگوها اکثر اوقات قدرت پاسخگویی بهموقع را ندارند.
 .2آمار و ارقام از ادارهی محلی در اختیار ندارند.
 .3اعالمیههای خبریشان معیاری نمیباشند.
 .4از امکانات و ظرفیتهای فیسبوک ،وبسایت و ایمیل در انعکاس رویداد والیتشان
کمتر استفاده میکنند.
 .5رابط هیشان با خبرنگاران و رسانههای محلی ضعیف و ناهماهنگ است.
 .6دستآوردهای ادارههای محلی را کمتر انعکاس دادهاند.
 .7مرجع واحد برای پاسخدهی در والیت وجود ندارد.
برای گزارشهای تحقیقی ،اسناد ارائه نمیتوانند.

نوشابهزودترازسیگارپیرمیکند

مطالع هی محققان دانشگاه کالیفرنیای امریکا نشان
م یدهد که نوشابههای گازدار انسان را زودتر از سیگار
کشیدن پیر م یکنند .به گفتهی این محققان ،آسیب
نوشابههای گازدار بیش از چاق کردن افراد است؛

بهطوری که به روند پیرشدن سلولها سرعت م یبخشد.
این تحقیق نشان م یدهد ،افرادی که در روز دو قوطی
کوکاکوال مصرف م یکردند« ،دی.ان.ای» سلولهای
آنها به اندازهی  4.6سال مسن شده بود .در حالی که

چهرهیکامل
فرعون مصر بازسازی شد



Juma Ahmadi

میگن تشکیالت گستردهی دولت کم خواهد شد.
نگرانیای که زبان به زبان میگردد ،این است که مردم
بیکار میشوند ،در حالی که وعدهی یک میلیون کار داده
شده بود.
ال در یک
اما آیا با انکشاف و گسترش غیرضروری و غیرمؤثر کار ایجاد میشود؟ ...مث ً
وزارت تا  20تن بهعنوان مشاور مشغول اند و بیش از پنج هزار دالر معاش میگیرند ،ولی
مؤثریت کار اکثر آنها جز مصرف هدر و بیمورد پول از خزانهی دولت ،دیگر چیست؟...
در ضمن ،راههای دیگری هم برای کار وجود ندارند مگر؟...


Fahim Naimi

هرچند هیچ نظام دموکراتیکی را بدون وجود انتخابات
نمیتوان تصور کرد؛ اما به هیچوجه دموکراسی تنها
انتخابات نیست .نظام انتخاباتی کارا به تنهایی نمیتواند
سبب ایجاد دموکراسی واقعی شود؛ بلکه برای ایجاد نظام
دموکراتیک باید سایر مؤلفهها و ساختارها نیز کارکرد سالمی داشته باشند.


خالق ابراهیمی

اینجا کابل نیست که باریدن باران بوسهای به رنگ آبی بر
پیشانی زرد خزان یا اشک دلتنگی آسمانیان برای زمینیان
تعبیر شود .در اینجا چیزی که عادی است ،باریدن باران بر
روی زمین سبز است 570 .متر باالتر از سطح دریا1230 ،
متر پایینتر از شهر کابل ،جایی در دامن یک درهی کور ،شهر جاللآباد نام دارد .از شهر
کابل  150کیلومتر دور افتاده است .در زمستان هوای معتدل دارد و زمینش حاصلخیز
است .شهر جاللآباد شهر نسبتأ تازهای است و در سدهی شانزده ،در دورهی سلطنت
اکبرشاه ،نوادهی بابرشاه ،شاه گورکانی هند ساخته شده است .بعد از آن تفریحگاه و
جوالنگاه شاهان کابل بوده است .حاال خالق ابراهیمی به اینجا آمده است و آزادیهای
یواشکی را تمرین میکند .همه و همه موفق و معین(!) باشید.

ماسک «فرعون نیکوکار» یکی از فراعنهی مصر ،زیبایی
و قدرت ملوکانه را به تصویر کشیده؛ اما تحقیقات

باستانشناسی این حقیقت را عیان ساختهاند که «توتان
خامون» دندانهایی برآمده داشته ،پاچنبری بوده و با

مطالعات قبلی مصرف نوشیدن یهای شیرین را با افزایش
چاقی و ابتال به «دیابت نوع دو» ارتباط داده بودند؛ اما
این اولین مطالع های است که مصرف نوشابههای شیرین
را با پیری زودرس ارتباط م یدهد.
محققان با تجزیه و تحلیل نمونههای «دی.ان.ای»
هزاران نفر متوجه شدند ،افرادی که مرتب نوشابههای
گازدار مصرف م یکنند ،تلومرهای کوتاهتری دارند.
تلومرها ساختارهای کوچکی هستند که در انتهای
«دی.ان.ای» قرار دارند و از آن در ب رابر آسیب محافظت
م یکنند و یک شاخص سالمت هستند.
با مسن شدن ،تلومرهای انسان نیز کوتاه و کوتاهتر
شده و باعث م یشود که «دی.ان.ای» آسیب ببیند و
بیماریهای مرتبط با افزایش سن؛ مانند آلزایمر ،دیابت و
بیماری قلبی افزایش یابند .تلومرهایی که از حد متوسط
کوتاهتر هستند ،به عنوان نشانهای از بیماری و مرگ
زودرس تلقی م یشوند.
محققان در یک مطالعه با اندازهگیری تلومرهای پنج
هزار و  309فرد  20تا  65ساله ،متوجه شدند ،افرادی که
مرتب نوشابههای گازدار شیرین شده مصرف م یکنند،
نسبت به افرادی که از این نوشابهها نم ینوشند ،بهطور
قابل توجهی تلومرهای کوتاهتری دارند.
محققان بر اساس کوتاه شدن تلومرها متوجه شدند که
مصرف روزانهی دو قوطی کوکاکوال با  4.6سال پیری
ارتباط دارد .این اولین مطالع های است که نشان م یدهد،
مصرف نوشابههای گازدار و سودا با کوتاه شدن تلومرها
ارتباط دارد.
محققان همچنین هشدار دادند :احتمال ارتباط مصرف
نوشابههای گازدار با کوتاه شدن تلومرها در کودکان نیز
وجود دارد( .جام جم)

کمک عصا راه م یرفته است.
به گزارش دیلی میل ،این را باستانشناسانی که بر روی
بقایای جسد فرعون مصر کار م یکنند ،کشف کردهاند.
برخالف تصویری که از او به عنوان پادشاهی جوان و
شیفتهی اراب هرانی ترسیم کردهاند ،توتان ب رای راه رفتن
نیازمند استفاده از عصا بوده است.
ترکیب بیش از دو هزار اسکن کامپیوتری و ارزیابی
مخزن ژنی خانوادهی توتان خامون این فرضیه را نیز
ثابت کرده که پدر و مادر او خواهر و ب رادر بودهاند .این
فرعون مصر در قرن  14پیش از میالد مسیح زندگی
م یکرد .به گفتهی دانشمندان ،خویشاوند بودن پدر و
مادر توتان ،او را به لحاظ غیرقابل درمانی ،نامتعادل کرده
بود و همین هم عامل مرگ زودرس او در اواخر دورهی
نوجوانی بوده است .برخی افسانهها حکایت از آن دارند
که او به قتل رسیده یا در تصادف با یک ارابه کشته
شده است؛ اما اکنون دانشمندان به این باور رسیدهاند
که او در اثر یک بیماری ارثی فوت کرده است .عالوه
بر این ،نقص پای او به این فرعون اجازهی شرکت در
مسابقهی اراب هرانی را نم یداده است .یافتن  130عصا در
مقبرهی این فرعون ،گواه دیگری بر این مدعا است .قرار
است جزئیات بی شتری از این تحقیقات در یک برنامهی
مستند تلویزیونی در غرب به تصویر کشیده شود« .هوتن
اشرفیان» ،یکی از اعضای تیم جراحی امپریال کالج لندن
گفت :بسیاری از اعضای خانوادهی این فرعون از نوعی
معلولیت رنج م یبردند که ریشهاش اختالالت هورمونی
بوده است .او گفت ،اسالف این فرعون تا کهنسالی
زندگی کردند؛ ولی نس لهای بعدی ،مرگشان زودتر بوده
است( .جام جم)

طالعبینیآنقدرهاهمخرافاتنیست؛
فصل تولدرویشخصیتشماتأثیرمیگذارد

گروهی از پژوهشگران م یگویند ،نوزادانی که در تابستان
به دنیا آمدهاند ،در مقایسه با نوزادانی که در زمستان به
دنیا م یآیند ،به احتمال بی شتری دمدم یمزاج خواهند
شد .به گزارش دیلی تلگراف ،این گروه پژوهشگران 400
نفر را مورد بررسی قرار داده و تیپ شخصیتی آنها را با
ماهی از سال که در آن به دنیا آمدهاند ،مطابقت دادند.
به ادعای آنها ،متولدان روزهایی از سال که دما بی شتر
از مواقع دیگر بوده ،دچار نوعی دمدم یمزاجی هستند.
این پژوهشگران اهل بوداپست ،دلیل این امر را این
م یدانند که فصلها روی برخی نیوروترنسمیترهای
(انتقالدهندههای عصبی) بهخصوص همچون دوپامین
و سروتونین که رفتار را کنترول م یکنند ،تأثیر م یگذارند،
هرچند تحقیقات بی شتری مورد نیاز است تا چرایی این
تأثیر آشکار شود.
آنها کشف کردهاند ،تعداد افراد «ادواری خو» که
حالتهای روحی آنها بهسرعت بین ناراحتی و شادی
تغییر م یکنند؛ بهطور قابل توجهی در متولدان فصل
تابستان بی شتر است .همچنین افرادی با رفتارهای
هیجانزده (که عمدت ًا تمایل به بیش از اندازه مثبت
بودن دارند) بهطور قابل توجهی در متولدان فصلهای
تابستان و بهار بی شتر یافت م یشوند.

این پژوهش همچنین نشان م یدهد ،آنهایی که در
فصل پاییز بهدنیا م یآیند ،در مقایسه با دیگران کمتر
افسردهاند و آنهایی که در فصل زمستان به دنیا
م یآیند ،به احتمال کمتری زودرنج خواهند بود .ژنیا
گوندا ،استادیار دانشگاه و رهبر این پژوهش م یگوید:
«پژوهشهای زیس تشیمیایی نشان م یدهند ،فصلی
که در آن به دنیا م یآیید ،بر روی انتقالدهندههای
عصبی خاصی همچون دوپامین و سروتونین تأثیر
دارد که حتا در زندگی بزرگسالی هم قابل تشخیص
است .این امر سبب شد که به این فکر بیفتیم ،شاید
فصل تولد اثر درازمدتی داشته باشد .در این تحقیق،
 400نفر را مورد مطالعه قرار دادیم و فصل تولد این افراد
را با نوع شخصیت آنها در زندگی بزرگسالی تطبیق
دادیم .اساس ًا اینطور به نظر م یرسد که فصل تولد
شما ،شان ستان را در ابتال به اختالالت رفتاری افزایش یا
کاهش دهد .ما هنوز نم یتوانیم راجع به مکانیسمهای
مؤثر در این پدیده چیزی بگوییم .اکنون در حال بررسی
این هستیم که آیا نشانههای ژنتیکی وجود دارند که
به فصل تولد و اختالل در حاالت روحی وابسته باشند
یا خیر».
شاید این پژوهش سرنخی باشد ب رای فهم اینکه چرا

برخی از معروفترین شخصی تها خلقوخوی خوبی
دارند ،در حالی که بقیه عصبان یتر هستند .دوشس
کمبریج (جدیدترین عضو خانوادهی سلطنتی انگلیس و
ملکهی احتمالی چند دههی آیندهی این کشور) در فصل
زمستان و در روز  20جدی به دنیا آمد و در صورت صحت
این پژوهش ،احتمال کمتری خواهد داشت که زودرنج و
عصبانی باشد ،در حالی روی کین ،فوتبالیست اسبق
تیم منچستریونایتد که بسیار خشن بود ،در آگست (اوج
تابستان) بهدنیا آمده بود ،یعنی همان وقتی از سال که
به گفتهی این پژوهشگران ،متولدان آن احتمال بی شتری
ب رای دمدم یمزاج بودن دارند.
بهرغم اینکه هردو عامل ژنتیک و محیط در خلقوخوی
انسان دخیل هستند ،حاال ما م یدانیم که فصل تولد هم
در این رابطه ایفای نقش م یکند .این پژوهش در مجمع
سالیانهی اروپایی نوروسایکوفارموکولوژی ( )ECNPدر
ب رلین آلمان ارائه شده است.
شایان ذکر است ،تا کنون تحقیقات متعددی در مورد
درستی یا نادرستی ادعاهای طالعبینی انجام شده و
حاصل تمام آنها بر ب یارتباط بودن ادعاهای طالعبینی
با سرنوشت افراد است( .خبر آنالین)

7

پنجشنبه 1عقرب1393 ،سال سوم شماره 691

گوارديوال :ميتوانيم از اين بهتر هم کار کنيم

پپ گوارديوال ،سرمربي بايرن به تمجيد از
عملکرد شاگردانش پس از پيروزي  1-7مقابل رم
پرداخت و گفت که حتا از اين بهتر هم م يتوان
کارکرد .بایرن در پایان نیمهی اول  0-5پیروز شد
و در نیمهی دوم با وجود دریافت یک گول ،دو
گول دیگر زد و  1-7رم را در خانه شکست داد.
گواردیوال پس از بازی عنوان کرد که تیمش از
این بهتر هم م یتواند کار کند.
او در مصاحبه با  Skyگفت« :هیچ تاکتیک

خوبی بدون بازیکنان خوب جواب نم یدهد.
باشگاه ما یک مدیر فوقالعاده ،کارکنانی عالی
و بازیکنانی بسیار خوب دارد .باید بهترینها
را آنها خواست .همیشه چی زهایی هست که
م یتوان در آن پیشرفت کرد .البته این بازی در
شرایط طبیعی انجام نشد .رم معموال تیم بسیار
خوبی است ولی دیروز ما خیلی هجومی بودیم.
تصاحب توپ خوبی داریم و فضاها را به خوبی
پیدا م یکردیم .مهاجمان تیم عالی کار کردند».



مورينيو :از عملکر د هازارد راضي نبودم

خوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که
از عملکرد ادنهارد در پيروزي سهشنبه شب
راضي نبوده است .سهشنبه شب چلسی در
خانه موفق شد  ،0-6حریف خود ماریبور را
شکست دهد و مورینیو ،هنوز از عملکرد برخی
بازیکنان از جمله هازارد راضی نیست .با وجود
این که ستارهی بلجیمی دو گول به ثمر رساند،
سرمربی پرتغالی از چندین حرکت و تصمیم او
در جریان این بازی عصبانی شده بود.
او در جمع خبرنگاران گفت« :از اینکه هازارد
اجازه داد دروگبا پنالتی را بزند تعجب کردم.

هازارد انتخاب اول ما در پنالتی زدن است و
من از این موضوع خوشحال نبودم ولی گول
شدندش باعث خوشحالیم شد» .مورینیو سپس
راجع به دروگبا گفت« :واقعا انتظار نداشتم که
دیدیه  75دقیقه بازی کند .دیروز با او صحبت
کردم و ب رای حدود  30دقیقه بازی کردن به
توافق رسیدیم ولی تحت شرایط ،باید ادامه
م یداد .با این حال ،او توانست  75دقیقه کار
کند .ب رای دیدیه بسیار بسیار مهم بود و ب رای
یک بازیکن ،بهترین چیز ب رای بهبود شرایطش
بازی کردن است».



دهروسي :شکست مانند خنجري بر قلب ما بود

دانیل دهروسي،هافبک رم پس از شکست 1-7
تيمش مقابل بايرن مونيخ از هواداران تيمش
عذرخواهي کرد .سهشنبه شب آلمانها با یک
عملکرد فوقالعاده موفق شدند  1-7رم را در خانه
شکست دهند .آرین روبن ( 2گول) ،ماریو گوتزه،
روبرت لواندوفسکی و توماس مولر گولزنان بازی
بودند .دهروسی در مصاحبه با Sky Sports
گفت« :از تماشاگرانمان عذرخواهی م یکنیم.

بازی مثل یک خنجری در قلب ما بود .تمام شهر
منتظر این بازی بودند .بایرن  90درصد تیمی
که قهرمان جام جهانی شد را در اختیار داشت
و بهتر از ما کار کرد .از لحاظ فیزیکی بهتر و
آمادهتر از ما بودند .این نتیجه اتفاق نبود و نشان
داد ما هنوز راه طوالنی در پیش داریم ولی هنوز
تا پایان فصل فرصت زیادی باقی مانده و باید
دستاوردهای مثبتی داشته باشیم».



واتسکه:رومنيگههميناستديگر!

هانس يوآخيم واتسکه ،نايب باشگاه بروسيا
دورتموند ،بار ديگر به اظهارات همتايش در
باشگاه رقيب واکنش نشان داد .روز دوشنبه
ل هاینس رومنیگه ،نایب رییس باشگاه بایرن
کار 
مونیخ ،یکبار دیگر بحث انتقال مارکو رویس را به
جریان انداخت .وی گفت :صادقانه م یگویم که
ما در داخل باشگاه درمورد این موضوع مشورت
خواهیم کرد و بزودی تصمیم خود را خواهیم

گرفت .انتظار داریم همان روز هم بازیکن به ما
جواب بدهد».
یک روز بعد واتسکه با دلخوری به این اظهارات
واکنش نشان داد« :رومنیگه همین است .چیز
دیگری نم یشود گفت» .بعد از ماریو گوتسه و
رابرت لواندوفسکی ،رویس سومین ستاره با
ارزشی است که اخی را بایرن سعی دارد از چنگ
دورتموند در بیاورد.



آلوس :راه بازي کردن در ال کالسيکو را بلديم

مدافع ب رازيلي بارسا در پايان بازي با آژاکس ،با
اشاره به ال کالسيکوي روز شنبه ،از ايمان خود
به تواناي يهاي بارسلونا ب راي شکست دادن ریال
سخن گفت .بارسلونا موفق شد تا دومین پیروزی
خود در لیگ قهرمانان این فصل را در مقابل
آژاکس بدست بیاورد .کاتاالنها با نتیجه  1-3بر
آژاکس غلبه کردند.
دنی آلوس در انتهای این بازی گفت« :آژاکس
بسیار شبیه به ما بازی م یکرد .آنها این توانایی
را دارند که از هیچ به گول برسند و در این بازی

نیز چنین کردند.مهم کسب سه امتیاز بود که
خوشبختانه موفق به کسب آن شدیم».
دفاع راست ب رازیلی بارسا در مورد ال کالسیکو
گفت« :امیدوارم بتوانیم بازی خوبی ارائه دهیم.با
کسب این پیروزی در شرایط خوبی خودمان را به
بازی ال کالسیکو رساندیم.نمی گویم که مطمئنا
پیروز م یشویم اما م یدانیم که در این گونه دیدارها
باید چگونه بازی کرده و خلق موقعیت کنیم .در ال
کالسیکو باید رفت و فوتبال بازی کرد .به خودمان
و توانای یهایمان ایمان دارم».



فرگوسن :مويس بزرگي يونايتد را درک نکرد

سر الکس فرگوسن ،سرمربي سابق
منچستريونايتد عنوان کرد که ديويد مويس،
بزرگي باشگاه يونايتد را درک نکرد .فرگوسن
دو فصل پیش ،پس از  25سال حضور
پ رافتخار در یونایتد ،از مربی گری خداحافظی
کرد و جانشین خود روی نیمکت شیاطین
سرخ را دیوید مویس ،سرمربی سابق اورتون
معرفی کرد .مویس در یونایتد عملکرد خوبی
نداشت و در اواخر فصل ،اخ راج شد .یونایتد
پس از  18سال ،نتوانست به لیگ قهرمانان
صعود کند و هواداران این تیم به شدت از
مویس ناراضی بودند.
فرگوسن گفت« :او بزرگی باشگاه یونایتد را
درک نکرد .یک جهش بزرگ ب رایش بود.
دلیل اینکه ما سریع بازی م یکردیم ،این
بود که بازیکنان تحت این سیستم آموزش

دیده شده بودند .اگر سرعت به هر دلیلی
کاهش پیدا م یکرد ،در بین دو نیمه به آنها
م یگفتم که این ما نیستیم .البته سریع بازی
کردن دلیل برد ما نبود ولی انرژی و تالشی
که بازیکنان در هر  3قسمت زمین انجام
م یدادند ،عامل پیروزیها بود .نتایج ضعیفی
کسب شد و هر شکست ،مثل چکش به سر
او کوبیده م یشد .در زمستان خوان ماتا را
خریدیم که م یتواند هر تیمی را باال بکشد؛
ولی دیوارها به دور او کشیده شد و من دیوید
را م یدیدم که هر روز ،فضای کمتری ب رای
تنفس داشت و در تنگنا گیر کرده بود .من
این احساس را در سال  1989داشتم ،وقتی
که یک عملکرد بسیار بد داشتیم .احساس
م یکنید که داغون شدهاید».

ورزش
مسي :مهم پيروزي
بر ریال است ،نه رکورد زارا

ليونل مسي ،ستارهی بارسا ،اعالم کرد که در ال کالسيکو ،تنها
به پيروزي مقابل ریال فکر مي کند؛ نه شکستن رکورد زارا .بارسا
این هفته در دیداری حساس مقابل ریال قرار خواهند گرفت و
مسی م یتواند با زدن دو گول در این دیدار ،رکورد گولزنی تلمو
زارا را پشت سر بگذارد اما او تاکید کرد که این موضوع در اولویت
او نیست.
همکاری با نیمار
هردوی ما ب رای تیممان گول م یزنیم و درون زمین بهخوبی
یکدیگر را پیدا م یکنیم.
چرا بازی با آژاکس پیچیده شد؟
چمپیونزلیگ همین است و تمام بازیها دشوارند.
ماجرای سرپیچی از تعویض شدن مقابل ایبار
خیلی حرفها در مورد این مسئله زده شده ولی اصال چیز خاصی
نبود.
بازگشت سوارز
ب رای بازگشت او همه مشتاقیم زمانی که نمی توانست با تیم
تمرین کند به وی خیلی سخت گذشت اما حاال آمادهی بازی و
بسیار با انگیزه است.
ال کالسیکو
به برنابئو م یرویم تا با ارائهی بهترین بازی پیروز شویم برد و
باخت در این بازی البته تعیین کنندهی سرنوشت اللیگا نیست؛
چرا که هنوز بازیهای زیادی باق یمانده است .مهم پیروزی بر
ریال است و نه شکستن رکورد زارا.


نيمار:مسيسريعتر
از ديگران فکر ميکند

نيمار ،مهاجم بارسلونا به تمجيد از هم تيمي اش ،ليونل مسي
پرداخت و عنوان کرد که او سريعتر از باقي بازيکنان فکر م يکند
و تصميم م يگيرد .سهشنبه شب هر دو ستارهی بارسلونا موفق
شدند مقابل آژاکس گولزنی کنند تا تیمشان پیش از ال کالسیکو،
 3امتیاز شیرین خانگی را کسب کند .نیمار تا به اینجای کار در
 11بازی 10 ،گول ب رای بارسا به ثمر رسانده و مسی نیز  9گول
زده و مهاجم ب رازیلی معتقد است که زوج خوبی با ستاره آرژانتینی
تشکیل داده است .او گفت« :کاری که من و مسی با پاسهایمان
انجام م یدهیم ،کمک به گولزنی تیم است .مسی بهترین است،
او زودتر از هر کس دیگری در فوتبال فکر م یکند .در مجموع،
تیم فوتبال فوقالعادهای به نمایش گذاشت» .دیدار بعدی بارسا
مقابل ریال مادرید است و نیمار معتقد است که همهی بازیکنان
ب رای دیدار با بزرگترین رقیب بارسا ،هیجان زده هستند.
او گفت« :منتظر بازی روز شنبه هستیم .باید استراحت کنیم تا
بتوانیم ب رای این بازی بزرگ آماده شویم».


تمجيد دروگبا ا ز هازارد

ديديه دروگبا ،مهاجم چلسي به تمجيد از ادن هازارد ،ستاره
بلژيکي آب يها پرداخت .ستارهی ساحل عاجی ،سهشنبه شب
اولین گولش را پس از جدایی از چلسی در سال  2012به ثمر
رساند .پنالتی زن اول چلس ی هازارد بود ولی او به دروگبا اجازه داد
تا پنالتی را بزند و آن را به گول تبدیل کند که البته این تصمیم
با انتقاد مورینیو همراه بود.
دروگبا در مصاحبه با  ITVگفت« :جدایی از چلسی با یک
پنالتی بود و شروع دوباره به گولزنی نیز با یک پنالتی بود و این
اتفاق زیبایی است .دو گول زودهنگام زدیم ولی متوقف نشدیم
و به روند خوبمان ادامه دادیم تا اینکه نتیجهی خوبی گرفتیم.
خوش شانس هستم که در این تیم بازی م یکنم .م یخواستم
گول بزنم و از هازارد خواستم پنالتی را به من بدهد و او هم
قبول کرد .این یک روحیه فوقالعادست که در این تیم وجود
دارد .گولها را با هم تقسیم م یکنیم و وقتی کسی گول م یزند،
همه خوشحال هستند .فکر م یکنم دیگر بازیکنان نیز از اعتماد
به نفس من خوشحال هستند».


محکوميتمديرسابق
بارسلونا به حبس

دادگاه شهر بارسلونا تاييد کرد که جوزپ لوئيس نونز ،رئيس
سابق بارسلونا و پسرش ،پس از محکوميت در پرونده رشوه دادن
به ماموران مالياتي ،به دو سال و دو ماه زندان محکوم شدند.
دیروز نهمین دادگاه در این زمینه برگزار شد و دالیل نونز ب رای
قاضی کافی به نظر نرسید و دیوان عالی کشور ،او را محکوم
اعالم کرد .نونز  83ساله ،بین سالهای  1978تا  ،2000رییس
باشگاه بارسلونا بود و آبی اناریها در دوران مدیریت او 7 ،اللیگا،
 6کوپا دل ری و یک قهرمانی چمپیونزلیگ بهدست آوردند.

پروندهی نيمار از پيگيري قانوني خارج شد

يوردي کاسس ،از اعضاي باشگاه بارسلونا
که پرونده ي نيمار را دادگاهي کرده بود ،از
روند پرونده و توضيحات مديران بارسلونا اب راز
رضايت کرد .انتقال نیمار از جنجال یترین
انتقالهای چند سال اخیر بود .بارسلونا در
ابتدا رقمی غیرواقعی درباره خرید او منتشر
کرد که در پایان این موضوع منجر به
استعفای ساندرو راسل ،مدیر سابق این تیم

شد .جوزپ بارتومئو ،جایگزین راسل رقمی
بین  80تا  85میلیون یورو را تایید کرد و
در همین حین بود که کاسس ،موضوع را
دادگاهی کرد .حال او قصد دارد شکایت خود
را پس بگیرد.
باشگاه بارسلونا نیز در بیانی های رسمی اعالم
کرد که پروندهی نیمار دیگر بهصورت قانونی
پ یگیری نخواهد شد.



توقف سيتي مقابل زسکا در سرماي مسکو

جدال دو تيم منچسترسيتي و زسکا مسکو،
با نتيجه  2-2مساوي به پايان رسيد .دور
سوم مرحلهی گروهی لیگ قهرمانان ،دیشب
با  8دیدار پیگیری شد که در اولین بازی،
منچسترسیتی ،قهرمان انگلیس در زمین
زسکا مسکو و در سرمای روسیه ،متوقف شد.
شاگردان پیگرینی ابتدا در دقیقه  29با گول
سرخیو آگوئرو 0-1 ،از حریف خود پیش
افتادند و گول جیمز میلنر در دقیقهی ،38
برتری آنها را به اختالف دو گول رساند.
بازی با همین نتیجه در نیمهی اول به پایان

رسید؛ ولی نیمهی دوم ،بازی کامال به نفع
زسکا مسکو چرخید و آنها در دقیقهی 64
با گول سیدو دومبیا ،اختالف را کم کردند و
در دقیقهی  ،86داور یک پنالتی به نفع زسکا
اعالم کرد که بی راس ناچو ،موفق شد توپ را
وارد دروازه ج وهارت کند و بازی را به تساوی
بکشاند.
حال وضعیت سیتی در جدول ،به هیچ وجه
خوب نیست و آنها از  3بازی خود ،تنها 2
امتیاز کسب کرده اند .در ادامه بازیهای این
گروه ،دیشب آ.اس رم ،می زبان بایرن مونیخ بود.



احتمالغيبتهررامقابلچلسي

آندر هررا ،هافبک منچستريونايتد به احتمال
فراوان ديدار مقابل چلسي را به دليل آسيب
ديدگي از ناحيه دنده از دست خواهد داد .او
که در دیدار تیمش مقابل وست بروم  ،بین
دو نیمه تعویض شد ،احساس م یکند که
با استفاده از محافظ سینهی مخصوص نیز
مصدومیتش برطرف نشده است .او دیروز صبح
به کمپ پزشکی یونایتد مراجعه کرد و حاال
باید دید که او م یتواند به دیدار مقابل چلسی

برسد یا نه .هافبک  25ساله مقابل وستهم
دچار مصدومیت شده بود و  3هفتهی بعد
یعنی در دیدار مقابل وست بروم ،فان خال
تصمیم گرفت او را بازی دهد .به نظر احتمال
برطرف شدن مصدومیت آنخل دی ماریا،
بی شتر از هررا خواهد بود .هافبک آرژانتینی
نیز در نیمهی دوم دیدار مقابل وست بروم دچار
مصدومیت شد و دیروز در کمپ پزشکی بایرن
تس تهای پزشکی انجام داد.



جرارد :شايد از نپيوستن به ریال پشيمان شوم

استيون جرارد ،کاپيتان ليورپول عنوان کرد که
شايد روزي از اينکه پيشنهاد ریال مادريد را رد
کرده پشيمان شود .هافبک  32ساله ،سال
 2005در آستانه پیوستن به چلسی مورینیو بود
ولی این انتقال صورت نگرفت و البته جرارد
از سوی هواداران لیورپول با بازخوردی منفی
روبهرو شد .با این حال کاپیتان سابق تیم
ملی انگلیس عنوان کرد که مورینیو در زمان
حضورش در ریال نیز خواهان جذب او بود.
او گفت« :در طول دوران فوتبالم چندین
پیشنهاد از ریال داشتم ...شاید در این باره

بعدها پشیمان شوم.البته ،ممکن بود پشیمانی
بزرگتری با جدا شدن از باشگاهی که عاشق
آن هستم ب رایم به وجود بیاید» .جرارد سپس
راجع به دیدار امشب گفت« :نم یدانم که آیا
ریال با ترس پا به اینجا خواهد گذاشت یا
نه ،ولی امیدوارم که بتوانیم آنها را شگفت
زده کنیم .باید در بهترین شرایطمان باشیم که
بهترین نتیجه را کسب کنیم .احترام زیادی
ب رای آنها قائل هستیم ولی به عملکردمان
در زمین بستگی دارد .م یدانیم که باید بهتر
کار کنیم».



شريک جديد لیو مسي از شاختار آمد

اولين بار مسي موفق شده بود تا در يک ديدار
ليگ قهرمانان  5گول بزند اما امشب مهاجم
شاختار دونتسک با رکورد او ب رابري کرد .این
نام را بهخاطر بسپارید« :لوییز آدریانو» ،که
احتماال از او در آینده بی شتر خواهیم شنید.
مهاجم شاختاردونتسک اکراین ،در بازی مقابل
باته بوریسوف و در زمین این تیم بالروسی،

موفق به زدن  5گول شد .در دیداری که شاختار
جشنوارهای از گول به راه انداخت و بر می زبان
خود با  7گول غلبه کرد .پیش از این ،تنها لیو
مسی در برتری  7گوله بارسا بر بای رلورکوزن در
سال  ،2012موفق به زدن  5گول شده بود .بدین
ترتیب ،لوییز آدریانو نیز نام خود را در تاریخ لیگ
قهرمانان ،در کنار مسی به ثبت رساند.



راکيتيچ :بارسا يک ساعت فوتبال خوبي بازي کرد

هافبک کروات اين فصل بارسلونا در پايان
بازي با آژاکس ضمن اب راز خوشحالي از کسب
پيروزي ،اعتراف کرد که بارسا در اين بازي تنها
يک ساعت فوتبال واقعي خودش را به نمايش
گذاشت .یکی از خوبهای بارسا در مقابل
آژاکس ،ایوان راکیتیچ کروات بود .این هافبک
ارزشمند در این فصل جای ژاوی را در میانه
میدان بارسلونا اشغال کرده و البته نمایشهای
خوبی نیز از وی شاهد بودهایم .او در پایان بازی
با آژاکس که به برتری  1-3کاتاالنها انجامید،
گفت« :کسب پیروزی و بهدست آوردن سه
امتیاز این بازی مهم بود و ما نشان دادیم که
در حال بهتر شدن هستم .در این بازی ،یک
ساعت فوتبال خوبی را به نمایش گذاشتیم.
فوتبال همین است.یک خطا موجب پذیرفتن
گول م یشود.به همین خاطر دقایق آخر بازی
حساس شد چرا که بازی را آسان گرفته بودیم و
ب رای دقایقی ،کنترل بازی از دستمان خارج شد».
راکیتیچ در مورد ال کالسیکوی روز شنبه گفت:
«فعال م یخواهیم این پیروزی را جشن بگیریم

و پس از یک استراحت خوب ،خودمان را ب رای
بازی با ریال آماده م یکنیم.در این بازی نیز مثل
همه بازی به دنبال پیروزی هستیم.طبیعتا ب رای
حضور در این دیدار هیجان زده و مشتاقم».
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