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پیکرهای 
دو مقام ارشد ارتش 

از بادغیس به کابل 
منتقل شدند

افراد مسلح 
ناشناس یک دادستان 
را در شهر کابل 
ترور کردند

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

باید  آتش بس 
اولین فوریت در 

آجندای مذاکرات باشد
در  فشرده  مذاکرات  ماه  سه  به  نزدیک  از  پس 
جنگ،  میدان  در  بی سابقه  التهاب  و  دوحه 
نمایندگان دولت و طالبان در دوحه، طرزالعمل 
مذاکرات را نهایی کردند و مذاکرات وارد فاز دوم 
اصلی مذاکرات  و محورهای  ترتیب آجندا  شد؛ 
به منظور دست یابی به حل سیاسی جنگ جاری 

و صلح پایدار.
در  فشرده  و  پرتنش  مذاکرات  و  زمان  ماه  سه 
دوحه و التهاب نظامی که در میدان های جنگ 
آمد،  به وجود  مذاکرات  جریان  تأثیر  تحت 
و صلح  مسأله ی جنگ  از  واقعیت های جدیدی 
برآفتاب کرد. طالبان، در  از نهان،  افغانستان را 
در  عمومی  درخواست  یک  با  صریح  مخالفت 
برپایی صلح  و  پایان جنگ  بر  مبنی  افغانستان 
میزان  به شدیدترین  را  نظامی اش  فشار  پایدار، 
در طول بیست سال گذشته رساند. این فشار اما 
صرفا بر اهداف نظامی دولت جمهوری اسالمی 
در  بسیاری  غیرنظامیان  بلکه  نبود  افغانستان 
کشته،  طالبان  حمالت  اثر  در  کشور  سراسر 
مجروح و آواره شدند. اگر درخواست عمومی در 
این  پایان یافتن جنگ را به  بر  افغانستان مبنی 
دلیل که برای طالبان مطاع ارزشمندی نیست،...
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امریکا از برگزاری نخستین 
نشست شورای عالی مصالحه ی 
ملی افغانستان استقبال کرد

طالبان دو غیرنظامی 
و یک نظامی را در غزنی 
تیرباران کردند

صفحه 2

صفحه 2

اطالعات روز: وزارت خارجه ی امریکا از برگزاری 
نخستین نشست کمیته ی رهبری شورای عالی 
مصالحه ی ملی افغانستان استقبال کرده است...

صفحه 2

سه عضو کلیدی شبکه القاعده 
وز بازداشت شدند در نیمر

آیا دل شکستگی 
می تواند باعث مرگ شود؟

»روث« و »هارولد ناپکه« در مکتب باهم آشنا شدند. 
سربازی  آلمان  در  هارولد  وقتی  جنگ،  زمان  آن ها 
نامه می نوشتند. وقتی هارولد  به همدیگر  بود،  رفته 
جدی  دو  آن  عاشقانه  رابطه ی  بازگشت،  جنگ  از 
شد. روث و هارولد ازدواج کردند، شش فرزند بزرگ 
کردند و 65مین سالگرد ازدواج شان را کنارهم جشن 
سال  آگوست  روزهای  از  یکی  در  سپس  و  گرفتند. 
خانه ی  در  مشترک شان  اتاق  در  دو  هر   ،2013

سال مندان در اوهایو، درگذشتند.
می گوید:  ساله   61 ناپکه«  »مارگارت  آن ها،  دختر 
از  آن ها  رابطه ی  اما  نیست.  بی نقص  رابطه  ای  »هیچ 
برای  تاکنون دیده ام. آن ها  بود که من  بهترین هایی 
یکدیگر  از  جدایی  تاب  که  بودند  چسبک  مثل  هم 

را نداشتند.«
سال ها  برادرانش  و  خواهر  و  او  می گوید  مارگارت 
بودند.  پدرشان  سالمتی  وضعیت  بدترشدن  شاهد 

هارولد سال ها دچار مشکالت قلبی بود و...
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بلومبرگ: 
۱۰ نفتکش ایرانی 

حامل سوخت راهی 
ونزوئال شد

فشار ترمپ به 
فرماندار جورجیا 

برای کمک به تغییر 
نتیجه انتخابات

کونته: 
لوکاکو در فوتبال 

آمریکایی هم 
موفق می شد
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7
رکوردشکنی 

برونو فرناندز 
فقط در 45 دقیقه!

وزارت معارف: در مناطقی که مکتب نیست، 
از مساجد به عنوان آموزشگاه استفاده می کنیم

اطالعات روز: به دنبال خبرسازشدن طرح وزارت معارف مبنی بر انتقال صنف های اول تا سوم مکاتب به مساجد، اکنون 
این وزارت می گوید تنها در مناطقی که مکتب وجود نداشته باشد، از مساجد به عنوان مکان آموزشی استفاده می شود.
نجیبه آرین، سخن گوی وزارت معارف دیروز )یک شنبه، ۱۶ قوس( در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت در | صفحه 2
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کد 91 در چنبره ی مصارف شخصی
بودجه ی کد احتیاطی 91 پالیسی در سال مالی 

1398 چگونه مصرف شده است؟

پشیمان نیستم؛ چون افغانستان از من یک دختر قوی، 
شجاع و مبارز ساخت، محیط آن جا از من یک یکتای 

نترس ساخت و به من مستقل بودن را آموخت.«
بانو احمدی می گوید از زمانی که به یاد دارد مصروف 
فعالیت در بخش زنان بوده و کوشش کرده است از هر 
راه ممکن از جمله شعر، به بازگو کردن مشکالت زنان 
و دفاع از حق آنان بپردازد. »شرایط زنان در افغانستان 
مرا به این واداشت که برای برابری حقوق زن و مرد و 

باال بردن سطح آگاهی زنانی که از | صفحه 5

با امید زیستن  سقوط رژیم طالبان او و خانواده اش را 
در آرامش خاکی که به آن تعلق دارند از دیاری دیگر به 
کشور کشاند. او که در هرات زندگی می کرد، از صنف 
دریافت  را  والیت  این  ادبی  انجمن  چند  عضویت  نهم 
کرد و پس از پایان دوره ی مکتب و با گذراندن آزمون 
هرات  دانشگاه  فارسی  ادبیات  دانشکده ی  وارد  کانکور 

شد.
یکتا احمدی، بانوی جوان شاعر از اهالی هرات باستان 
می گوید وقتی خانواده اش تصمیم بازگشت به افغانستان 
را گرفتند، همگی تصور خوبی از زندگی در کشورشان 
داشتند و او هیچ وقت فکر نمی کرده است به  عنوان یک 

دختر، در سرزمین پدری اش با مشکالتی روبه رو شود.
زندگی  افغانستان  در  که  سال هایی  تمام  در  می گوید 
کرده، در حال تالش و مبارزه بوده و شرایط افغانستان 
زیادی  است: »سال های  مبارز ساخته  او یک دختر  از 
مبارزه  و  تالش  مدت  این  در  و  زیستم  افغانستان  در 
کردم، هرگز از این که تصمیم گرفتیم به کشور برگردیم 

با شعر به جنگ نابرابری می رفتم
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یض جدید کووید۱۹ در شبانه روز گذشته موج دوم کرونا؛ مرگ ۱۰ نفر و شناسایی ۲۶۰ مر
اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی کشور می گوید که در بیست وچهار ساعت گذشته 1۴۹5 
نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا را تست کرده است که نتایج آزمایش 260 نمونه ی آن مثبت 

تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، ننگرهار، تخار، بغالن، دایکندی، 

لوگر، میدان وردک، لغمان، خوست و نورستان به ثبت رسیده است.
با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی مبتالیان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز 

شیوع این ویروس تاکنون به ۴۷ هزار و ۹01 نفر رسیده است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته 10 مورد مرگ ناشی از 

کرونا در کشور به ثبت رسیده است.

پنج نفر در خوست، سه نفر در کابل و یک-یک نفر دیگر در والیت های ننگرهار و تخار به دلیل 
ابتال به کووید1۹ جان باخته اند.

شمار مجموعی فوتی های ناشی از مریضی کووید1۹ در افغانستان تا دیروز به یک هزار و ۸۷5 
نفر افزایش یافته است.

همچنان، در یک شبانه روز گذشته 2۹۷ مریض کووید1۹ در کشور بهبود یافته اند. 22۸ نفر 
در تخار، 61 نفر در دایکندی، پنج نفر در کابل و سه نفر در قندهار پس از ابتال به کووید1۹، 

بهبود یافته اند.
به این ترتیب، شمار بهبودیافتگان ویروس کرونا در کشور به 3۷ هزار و ۷۸2 نفر افزایش یافته 

است.

سه عضو کلیدی شبکه القاعده در نیمروز بازداشت شدند
اطالعات روز: منابع محلی در والیت نیمروز تأیید می کنند که سه فرد کلیدی شبکه القاعده 

در این والیت بازداشت شده اند.
بهرام حقمل، سرپرست دفتر سخن گوی والی نیمروز به روزنامه اطالعات روز گفت که مصطفا 
حافظ  نیمروز،  در  القاعده  شبکه  منکر  از  نهی  و  بالمعروف  امر  رییس  احسان،  به  مشهور 
عبدالعزیز مشهور به عاصم و حیات اهلل مشهور به حافظ محمد دو عضو کلیدی دیگر این شبکه 

توسط نیروهای امنیت ملی بازداشت شده اند.
در اعالمیه ی ریاست امنیت ملی نیمروز که دیروز )یک شنبه، 16 قوس( به نشر رسیده، آمده 
است که این افراد تحت امر حافظ غالم اهلل، معاون استخبارات شبکه القاعده در والیت نیمروز 
و حافظ مجید مشهور به انس در اکثر فعالیت های تخریبی، تروریستی و ترورهای هدفمند 
دست داشته اند. در این اعالمیه آمده است که این شمار از اعضای شبکه القاعده در حمله بر 
پاسگاه محافظت عامه بند کمال خان نیمروز که منجر به کشته شدن شش محافظ این بند و 

زخمی شدن دو نفر دیگر شده بود، نیز دست داشته اند.
در اعالمیه ی ریاست امنیت ملی نیمروز همچنان آمده است که افراد بازداشت شده تصمیم 

داشتند چندین عضو نیروهای دولتی را ترور کنند. 
از بازداشت سه عضو کلیدی شبکه القاعده در والیت نیمروز در جنوب غرب کشور درحالی خبر 

داده شده است که اخیرا گراف ناامنی ها در این والیت افزایش یافته است.

طالبان دو غرینظامی و یک نظامی را در غزین تریباران کردند
دو  طالبان  گروه  که جنگ جویان  می گویند  غزنی  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 

غیرنظامی و یک نظامی را در ولسوالی خوگیانی این والیت تیرباران کرده اند.
واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت که این افراد دو روز 
پیش )شنبه، 15 قوس( توسط طالبان تیرباران شده اند. آنان از ساکنان ولسوالی قره باغ این 

والیت بوده اند.
آقـای جمعـه زاده از غیرنظامیـان کشته شـده در ایـن رویـداد بـه نام هـای »عبدالرشـید« و 
عبدالـرووف« یـاد کـرده، افـزود کـه آنـان دو روز پیـش هنگامـی کـه می خواسـتند از طریق 
ولسـوالی خوگیانـی بـه سـمت ولسـوالی جغتـو برونـد، توسـط طالبـان پیـاده و دو روز پیش 

نیـز کشـته شـده اند.
او همچنان گفت که یک پولیس محلی ولسوالی قره باغ نیز در همین مسیر توسط جنگ جویان 

گروه طالبان از موتر پایین و سپس به قتل رسیده است.
به گفته ی سخن گوی والی غزنی، اجساد این افراد قبل از ظهر دیروز توسط »هالل احمر« از 

ولسوالی خوگیانی به شفاخانه ی والیتی غزنی منتقل شده است.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

والیت غزنی در جنوب شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 
بخش هایی از این والیت از جمله ولسوالی خوگیانی حضور و فعالیت گسترده دارند.
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نیز مطرح بحث نکنیم، این گروه در مخالفت 
با  شان  توافق نامه ی  مفاد  و  روح  با  صریح 
آن  مبناقراردادن  در  سعی  که  متحده  ایاالت 
در مذاکرات بین االفغانی دارند، به جای کاهش 

خشونت، جنگ را افزایش دادند.
در سوی دیگر، ارگ ریاست جمهوری افغانستان 
و  تدوین  سر  بر  مذاکرات  ماه  سه  طول  در 
تصویب طرزالعمل مذاکرات دوحه، تالش کرد با 
شدت بخشیدن بر جنگ روانی و رسانه ای، ایجاد 
عالی مصالحه ی  کار شورای  به  آغاز  در  تأخیر 
و  طالبان  با  صلح  روند  رهبری  به عنوان  ملی 
تالش برای انحصار پروسه در حلقه ی سیاسی 
رییس جمهور غنی، مذاکرات را به درازا کشانده 

و از هر امکان برای تخریب روند استفاده کند.
رفتارها و سیاسـت های ارگ ریاسـت جمهوری 
و گـروه طالبـان بـا مسـأله ی جنـگ و صلـح 
داد  نشـان  گذشـته  مـاه  سـه  در  افغانسـتان 
جمعـی  و  عمومـی  خواسـت  برخـالف  کـه 
مبنـی بـر پایان یافتن جنـگ و برقـراری صلح 
آن کـه  از  بیـش  مذاکـره  طرف هـای  پایـدار، 
از سـر احتـرام بـه ایـن مطالبـه ی عمومـی و 
بـه  مذاکـرات  در  آن  برابـر  در  حسـن نیت 
منظـور »دسـت یابی بـه توافـق« حاضر شـده  
باشـند، بـا چشم داشـت بـر فشـار سیاسـی و 
همدیگـر«  بـر  نظامـی  »غلبـه ی  و  نظامـی 

کردنـد. اجـرا  را  نمایـش حسـن نیت 
از  در سه ماه گذشته، به دلیل رفتارهایی که 
دو سوی مذاکره سر زد، روند صلح افغانستان 
آسیب دید و این هشدار به صدا درآمد که با 
وصف خواست عمومی برای پایان یافتن جنگ 
و برقراری صلح پایدار و تأکید جامعه ی جهانی 
و شرکای استراتژیک افغانستان بر دست یابی به 
حل سیاسی برای جنگ، روند صلح افغانستان 
و  آسیب خوردن  پیچیدگی،  بن بست،  مستعد 
افسارگسیخته و خونین  افزایش یک خشونت 

است.
همه ی طرف هایی که در روند صلح افغانستان 
و  چالش ها  به  توجه  با  سهیم اند،  و  شریک 
این روند را در معرض آسیب  تهدیدهایی که 
تهدیدها  و  خطرات  مهار  بر  باید  داد،  قرار 
اقدامات  فوری ترین  از  یکی  کند.  تمرکز 
ایجاد  و  تأکید  هدف،  این  به  دست یابی  برای 
فهرست  در  »آتش بس«  گنجاندن  برای  فشار 

آجندای مذاکرات است.
و  خشـونت  میـزان  در  افزایـش  کمتریـن 
فشـار  افزایـش  بـه  کو چکتریـن چشم داشـت 
نظامـی برای دسـت یابی به »امتیـاز و موقعیت 
برتـر« در مذاکـرات، روند را آسـیب زده و امید 
و اعتمـاد عمومـی بـه موفقیـت مذاکـرات را 
خدشـه دار می کنـد. حمایـت عمومـی از روند، 
مهم تریـن پشـتوانه  بـرای موفق شـدن پروسـه 
و دسـت یابی بـه نتایـج مـورد نظـر اسـت. در 
صورتـی کـه حمایـت عمومـی از روند آسـیب 
دیـده و روایـت مصالحـه بـا طالبـان در افـکار 
عمومـی جایـش را به دوام جنگ بـا این گروه 
عـوض کنـد، در آن  صورت، فلسـفه ی وجودی 
پروسـه ی صلـح و مذاکـره بـه جـای جنـگ، 
مشـروعیت اش را از دسـت داده و پروسـه بـه 

ناکامـی کشـانده می شـود.
مذاکرات،  آجندای  در  آتش بس  فوریت داشتن 
از یک سو حمایت عمومی از پروسه به عنوان 
می دهد  افزایش  را  آن  مشروعیت  محراق 
اول  فاز  در  که  تهدیدهایی  دیگر،  سوی  از  و 
زیادی  حد  تا  زد،  آسیب  روند  به  مذاکرات 

جبران و کند می شود.
داشتن  فوریت  باید  جهانی  جامعه ی  و  دولت 
آتش بس یا دستکم کاهش چشمگیر خشونت 
قاطع  صورت  به  را  مذاکرات  آجندای  در 
طالبان  معنادار،  فشارهای  ایجاد  با  و  پیگیری 
را به پذیرش این فوریت و ضرورت اساسی در 

راستای رونق گرفتن پروسه وادار کند.

ترجمهخبرهای داخلی

تنها از لحاظ ساختاری یک معینیت بود، 
مسئولیت ها  و  صالحیت ها  لحاظ  از  اما 
روی  تنها  که  بود  کوچک  اداره ی  یک 

دارالحفاظ ها و مدرسه ها تمرکز داشت.
در  معارف،  وزارت  خبرنامه ی  از  نقل  به 
وزارت،  این  ساختاری  جدید  تغییرات 
اسالمی/ آموزش های  عمومی  ریاست 

و  لحاظ صالحیت ها  از  اسالمی  تعلیمات 
مسئولیت ها »غنامندتر« شده است.

طبق خبرنامه، اکنون ریاست آموزش های 
ریاست  و  عمومی  عمومی/تعلیمات 
مدرسه ها و دارالحفاظ ها زیر چتر ریاست 
اسالمی/تعلیمات  آموزش های  عمومی 
اسالمی درآمده اند که در قبال تمام سیستم 
خدمات آموزشی از صنف اولی الی دوازدهم 

مسئولیت و صالحیت خواهد داشت.

را  اسالم  محوریت  و  داد  خواهد  پرورش 
برای دانش آموزان برجسته خواهد کرد.

که  است  گفته  همچنان  معارف  وزارت 
تا  داده  تغییر  را  ساختارش  وزارت  این 
سیستم  در  را  محوری  جایگاه  اسالم 
آموزش و پرورش داشته باشد. به گفته ی 
این یک تغییر مهم و بزرگ  این وزارت، 
تطبیق  و  عاقالنه  برنامه ی  یک  که  است 

تدریجی و گام به گام را ایجاب می کند.
توضیح  خبرنامه اش  در  وزارت  این 
عمومی،  آموزش های  که  است  داده 
دارالحفاظ ها و مدرسه ها را تحت ریاست 
عمومی/تعلیمات  آموزش های  عمومی 

عمومی مدغم کرده است.
معینیت  قبال  وزارت،  این  گفته ی  به 
عمومی  عمومی/تعلیمات  آموزش های 

کنند، تطبیق می شود.
خبرنامه ای  در  پیشتر  معارف  وزارت 
ایکو سیستم  گفته بود که مساجد را در 
آموزشی )چرخه ی آموزشی( شامل کرده 
دانش آموزان،  تمام  آن  براساس  است که 
در مسجدهای  را  تا سوم  اول  صنف های 

محل سکونت شان فرا می گیرند.
اصالح  با  وزارت  این  سخن گوی  اکنون 
که  مناطقی  در  می گوید  قبلی،  خبر 
دانش آموزان  باشد،  داشته  وجود  مکاتب 
صنف های اول تا سوم می توانند به مکتب 

بروند و ملزم به رفتن به مسجد نیستند.
آمده  معارف  وزارت  قبلی  خبرنامه ی  در 
آموزش  نخست  سال  سه  در  که  است 
هویت  یک  مسجد  به  رفتن  پرورش،  و 
و  ایجاد  را در دانش آموزان  قوی اسالمی 

اطالعات روز: به دنبال خبرسازشدن طرح 
انتقال صنف های  بر  وزارت معارف مبنی 
اکنون  مساجد،  به  مکاتب  سوم  تا  اول 
این وزارت می گوید تنها در مناطقی که 
مساجد  از  باشد،  نداشته  وجود  مکتب 
به عنوان مکان آموزشی استفاده می شود.

معارف  وزارت  سخن گوی  آرین،  نجیبه 
دیروز )یک شنبه، 16 قوس( در صحبت با 
روزنامه اطالعات روز گفت در مناطقی که 
از مسجد به عنوان مکان آموزشی استفاده 
معارف  وزارت  آموزشی  نصاب  شود، 

تطبیق می شود.
او توضیح داد که این طرح وزارت معارف 
با  که  دوردست  روستاهای  و  مناطق  در 
کودکان  و  هستند  مواجه  مکتب  کمبود 
ُخردسال نمی توانند فاصله های دور را طی 

وزارت معارف: 

در مناطقی که مکتب نیست، از مساجد به عنوان آموزشگاه استفاده می کنیم

مثبت و امیدبخش اند. من از هردو طرف 
برای  تالش های شان  که  می کنم  تقاضا 
صلح را تسریع نمایند و جنگ طوالنی در 

کشور را پایان بخشند.«
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت های 
روز  طالبان  گروه  و  افغانستان  اسالمی 
چهارشنبه هفته ی گذشته به طور رسمی 
اعالم کردند که روی طرزالعمل مذاکرات 
به توافق رسیده اند. هر دو هیأت دو روز 
نشست  نخستین  برگزاری  از  نیز  پیش 
کمیته ی کاری مشترک برای بحث روی 

آجندای مذاکرات صلح خبر دادند.
برمبنای  مذاکرات  پیشبرد  آن،  از  پیش 
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  توافق نامه ی 
و حل موارد اختالفی براساس فقه حنفی 
از موارد عمده ی اختالفی میان هیأت های 

مذاکره کننده ی دولت و طالبان بود.

چهره های  و  غنی  اشرف  رییس جمهور 
ارگ  در  احزاب  رهبران  و  سیاسی 

ریاست جمهوری برگزار شد.
افغانستان  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
میان  سیاسی  توافق نامه ی  براساس 
رییس جمهور اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل 
به  جاری  سال  ثور  بیست وهشتم  در  که 
امضا رسید، ایجاد شده است. ریاست این 

شورا را آقای عبداهلل بر عهده دارد.
از سوی هم، زلمی خلیل زاد در رشته تویتی 
مذاکره کننده ی  هیأت های  توافق  به 
گروه  و  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
و  مذاکرات  طرزالعمل  سر  بر  طالبان 
آجندای  مورد  در  بحث ها  آغاز  همچنان 

مذاکرات نیز اشاره کرده است. 
افغانستان  »مردم  است:  نوشته  خلیل زاد 
اخیر،  روزهای  اقدامات  آرزومند صلح اند. 

ترسیم کنند.
گفته  همچنان  امریکا  خارجه ی  وزارت 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  که  است 
هیأت  به  معتبر  نهاد  یک  به عنوان 
اسالمی  جمهوری  مذاکره کننده ی 
سیاسی،  راه  نقشه ی  مورد  در  افغانستان 
برای  دایمی  آتش بس  و  قدرت  تقسیم 
مشورت  طوالنی  جنگ  به  دادن  پایان 

می دهد.
امریکا  ویژه ی  نماینده ی  زلمی خلیل زاد، 
برگزاری  از  نیز  افغانستان  صلح  برای 
نخستین نشست کمیته ی رهبری شورای 
و  کرده  استقبال  ملی  مصالحه ی  عالی 

آن را یک گام مهم خوانده است.
رهبری  کمیته ی  نشست  نخستین 
افغانستان  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای 
دو روز پیش )شنبه، 15 قوس( با حضور 

امریکا  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
کمیته ی  نشست  نخستین  برگزاری  از 
ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری 

افغانستان استقبال کرده است.
شورای  از  وزارت،  این  اعالمیه ی  در 
نهاد  یک  به عنوان  ملی  مصالحه ی  عالی 
مشوره دهی  زمینه ی  در  مقتدر  و  فراگیر 
مذاکره کننده ی  هیأت  به  راهنمایی  و 
شده  یاد  افغانستان  اسالمی  جمهوری 

است.
پمپئو،  مایک  از  نقل  به  اعالمیه  این  در 
که  است  آمده  امریکا  خارجه ی  وزیر 
اقشار سیاسی  تمام  از  افغانستان  رهبران 
از  حمایت  بسیج  و  تصمیم گیری  برای 
به  شده اند.  متحد  پایدار  و  عادالنه  صلح 
نقل از اعالمیه، تمام طرف های درگیر باید 
صلح  برای  راهی  و  شوند  جمع  هم  دور 

یکا از برگزاری نخستنی نشست شورای عایل مصالحه ی ملی افغانستان استقبال کرد امر

شخص  این  دارند.  خود  دستان  در  است 
می تواند معشوقه، والدین یا دوست نزدیک شان 
باشد. برخی دیگر دست غریبه ای را می گیرند. 
ناحیه  در  مغز  فعالیت  که  است  دریافته  کوآن 
در  شدت  به  که  منطقه ای  »هیپوتاالموس«، 
واکنش استرسی بدن نقش دارد، بین کسانی که 
دست یکی از عزیزان  خود را در دست دارند و 
آن هایی که دست یک غریبه را گرفته اند، متفاوت 
یک  دست  گرفتن  که  است  دریافته  او  است. 
عزیز، باعث می شود که فعالیِت مغز که با واکنش 
مغز در برابر تهدید مرتبط است، کاهش یابد و 

کنترل شده باشد.
کوآن در مطالعه مرتبط دیگری داوطلبان را تحت 
اسکن قرار داد و از آن ها خواست که دست شریک 
زندگی خود را بگیرند. اما این بار چراغ چشمک زن 
به این خاطر جلو چشمان آن ها قرار داده شده 
بود که هشدار دهد شریک شان در معرض شوک 
قرار می گیرد. کوآن دریافت که تهدید چه متوجه 
خود داوطلبان چه متوجه شریک زندگی آن ها 
باشد، در الگوی مغزشان تغییری نمی آید. در هر 
دو حالت مغز واکنش یکسانی نشان می دهد. این 
امر وقتی داوطلبان دست فرد غریبه ای را بگیرند، 
صدق نمی کند. کوآن می گوید: »تا جایی که به 
یا همسرتان  مغز شما مربوط می شود، شریک 
فقط در استعاره نه بلکه به معنای واقعی کلمه 

بخشی از وجود شما هست.«
وقتی شریک زندگی خود را از دست می دهید، 
از دست می دهید.  را  از وجودتان  بخشی  واقعا 
کوآن می گوید آدم با از دست دادن شریک زندگی 
یا همسر خود، همچنین بخشی از توانایی خود 
را برای کنارآمدن با مشکالت زندگی از دست 
می دهد. او می گوید: »شما باید واکنش استرسی 
خود را تنظیم کنید. به این دلیل شما از منابع 
سیستم ایمنی بدن خود استفاده می کنید و این 
کار به نوبه ی خود ضربه ی بزرگی به بدن شما 

وارد می کند.«
»هلن فیشر«، انسان شناس زیستی از »دانشگاه 
راتگرز« و نویسنده کتاب »چرا عشق می ورزیم« 
سازوکار  و  تکامل  درباره  دیگری  کتاب های  و 
که  می دهد  توضیح  عاشقانه،  جاذبه  شیمی 
زخم های فیزیولوژیک غم و اندوه می توانند قدرت 
می گوید  او  کنند.  برجسته  را  عشق  اهمیت  و 
تکامل  اجتماعی،  حیوانات  به  عنوان  انسان ها 
یافته اند تا عاشق یکدیگر شوند و پیوند جفتی 
با سایر اعضای نوع خود برقرار کنند. او می گوید: 
»درگاه اصلی عشق رمانتیک در مغز در پایین 
مغز موقعیت دارد، در کنار کارخانه های اصلی که 
در تشنگی و گرسنگی ما نقش دارند و در کنار 
یکدیگر بخشی از سیستم بقا« را شکل می دهند.

توضیح  را  سیستم  این  بارز  ویژگی  سه  فیشر 
دل بستگی  احساس  برای  اول  ویژگی  می دهد: 
است، دومی برای احساس عشق رمانتیک شدید 
با  مرتبط  ویژگی  جنسی.  میل  برای  سومی  و 
دل بستگی در اطراف »اوکسی توسین« موقعیت 
نقش  زوج  پیوندهای  در  که  هورمونی  دارد، 
خوبی  زوج  »وقتی  می گوید:  او  دارد.  اساسی 
می بوسید،  می کنید،  بغل  را  همدیگر  باشید، 
گوش  یکدیگر  صدای  به  می دهید،  ماساژ 
باالرفتن  باعث  کارها  این  همه ی  می دهید. 
می گوید  او  می شود.«  اوکسی توسین  سطح 
که اوکسی توسین جدا از نقشش در پیوندهای 
را  کورتیزول«  استرس  »هورمون  اجتماعی، 

کاهش می دهد.
عشق رمانتیک سیستم مغز را برای »دوپامین«، 
که یک پیام رسان شیمیایی است و نقش مهمی 
دارد،  پاداش  و  لذت  با  مرتبط  مغز  نواحی  در 
تحریک می کند. فیشر می گوید: »وقتی عاشق 
هستید، دوپامین به طور منظم فعال می شود. این 
ماده به شما انرژی، تمرکز، انگیزه، خوش بینی و 
خالقیت می دهد، چیزهایی که شما برای داشتن 
یک زندگی سالم نیاز دارید.« سکس نیز سیستم 
از  سیلی  ارگاسم  و  می کند  فعال  را  دوپامین 
می کند.  خون  جریان  وارد  را  اوکسی توسین 
در  نیز  را  تستوسترون  سیستم  منظم  سکس 
مردان فعال می کند. فیشر می گوید این هورمون 

می تواند در ایجاد حس خوب بودن کمک کند.
با توجه به نکاتی که توضیح داده شد، مغز انسان 
زندگی  شریک  یا  همسر  دست دادن  از  پی  در 
عاشقانه، ظرفیت زیادی برای به بارآوردن ویرانی 
در خود پیدا می کند. فیشر می گوید که در مغز 
)اوکسی توسین،  سیستم  سه  »این  بیوه  یک 
دوپامین و در مردان تستوسترون( مغز غیرفعال 
مغز،  در  شیمیایی  هرج ومرج  این  می شوند.« 
همراه با سایر تغییراتی که یک بیوه در زندگی 
عادات  در  تغییرات  مانند  می کند،  تجربه  خود 
از بقیه  انتظارش  ارتباطات اجتماعی و  روزمره، 
پایانی  نفع  به  را  موازنه ها  می تواند  زندگی اش، 

نابه هنگام به هم زند.

ماتینکو شب همان روز وقتی مطمئن شد که 
نواسه اش خوب می شود، برای خود لیوانی شراب 
ریخت و سعی کرد آرام بگیرد. او می گوید که 
ناگهان سرگیجه بر او غلبه کرد. و سپس بی هوش 
او می گوید: »این آخرین چیزی است که  شد. 
یادم می آید.« ماتینکو را سریع به شفاخانه منتقل 
کردند و در آن جا تشخیص داده شد که او دچار 

کاردیومیوپاتی ناشی از استرس شده است.
سندرم قلب شکسته برخالف حمله قلبی، ناشی 
از انسداد سرخ رگ ها نیست. به نظر می رسد این 
استرس  هورمون های  ناگهانی  ترشح  با  سندرم 
و  آدرنالین(  به  )معروف  »اپی نفرین«  جمله  از 
این  می شود.  ایجاد  »نوراپی نفرین«  آن  همتای 
هجوم ناگهانی هورمون ها یک واکنش طبیعی به 
استرس شدید است. این وضعیت، واکنش بدن 
معروف به »جنگ یا گریز« را تقویت می کند، 
واکنشی که ما را برای مقابله با تهدیدهای بزرگ 
آماده می کند اما در برخی موارد، هجوم ناگهانی 
هورمون ها اصوال قلب را شوکه می کند و باعث 
می شود پمپاژ به طور طبیعی صورت نگیرد. در 
این حالت اشعه ایکس یا سونوگرافی بطن چپ 
قلب را بزرگ و از شکل افتاده نشان می دهد. این 
شکل نامعمول قلب را به تله اختاپوس جاپانی به 
نام »تاکوتسوبو« تشبیه کرده اند و از این رو نام 
تاکوتسوبو«  »کاردیومیوپاتی  سندرم  این  دیگر 
آسیب  قلب  ماهیچه های  به  سندرم  این  است. 
دائمی نمی رساند و بیماران اغلب به طور کامل 
از آن بهبود می یابند. ماتینکو یک سال پس از 
قلبی  مشکل  هیچ  اکنون  دردناکش،  تجربه ی 
از  قلِب  اگر  وضعیت،  این  این حال  با  ندارد. 
پمپاژ  بدن  به  را  کافی  نتواند خون  شکل افتاده 

کند، می تواند کشنده باشد.
غم می تواند به طرق غیرمستقیم تر نیز بر قلب 
انگلیسی اخیرا داده های  تأثیر بگذارد. محققان 
را  همسرباخته  هزار   30 از  بیش  به  مربوط 
که  مطالعه  این  طبق  کردند.  تحلیل  و  تجزیه 
 JAMA Internal در ماه فبروری در جورنال
و  قلبی  حمله  شد، خطر  منتشر   Medicine
سکته در 30 روزِ اول پس از مرگ همسر این 
افراد دو برابر شد و پس از مدتی دوباره به سطح 

طبیعی بازگشت.
استرس  می دانیم ک  »ما  می گوید:  زیگلستین 
در  را  مختلفی  مشکالت  می تواند  حاد  عاطفی 
فشارهای  تحت  افراد  وقتی  کند.«  ایجاد  قلب 
آکسیجن  قلب شان  می گیرند،  قرار  جسمی 
افراد در  امر وقتی  این  بیشتری تقاضا می کند. 
می گیرند،  قرار  احساسی  آشفتگی های  معرض 
نیز صدق می کند. اما برعکس فشارهای جسمی، 
خونی  رگ های  می رود،  باال  احساسات  وقتی 
گشاد نمی شوند. زیگلستین می گوید که استرس 
انقباض  باعث  واقع  در  است  ممکن  عاطفی 
که  است  این  آن  نتیجه  شود.  خونی  رگ های 
جریان خون کرونری کاهش می یابد. قلب شما 
آکسیجن بیشتری می خواهد اما کمتر دریافت 
طرِز  به  ریتِم  به  منجر  می تواند  این  می کند. 
غیرعادی خطرناکی در قلب و حتا منجر به حمله 

همسرشان  فوِت  از  پس  ماه های  و  هفته ها  در 
بیشتر در معرض خطر مرگ هستند. در سال 
دانشگاه  و  هاروارد  دانشگاه  محققان   ،2011
یاماتاشی توکیو نتایج 15 مطالعه مختلف را که 
شامل داده های مربوط به 2.2 میلیون نفر بود، 
جمع آوری و تحلیل کردند. آن ها برآورد کردند که 
خطر مرگ یک فرد در شش ماه اول پس از فوت 
همسر یا شریک زندگی اش ۴1 درصد افزایش 
می یابد. این اثر منحصر به زوج های مسن نیست. 
افراد زیر 65 سال به همان اندازه با احتمال مرگ 
در ماه های پس از مرگ همسرشان روبرو هستند 
که افراد باالی 65 سال. دانشمندان دریافته اند 
که میزان »اثر بی همسرشدن« در مردان شدیدتر 
از زنان است. شاید یکی از توضیح ها برای این 
سازمان دهی های  به  مربوط  جنسیتی  تفاوت 

خانواده گی-اجتماعی ساده باشد.
از  بیشتر  زنان  ویژه،  به  گذشته  نسل های  در 
خانواده ی  و  همسر  از  مراقبت  کارهای  مردان 
خود را انجام می دادند. »تریسی شروپفر«، استاد 
مددکاری اجتماعی در »دانشگاه ویسکانسین«، 
افراد مسن  روانی-اجتماعی  نیازهای  درباره  که 
و بیماران العالج و نیازهای خانواده های آنان را 
مطالعه می کند، می گوید زنان بیشتر از مردان 
با فرزندان بزرگ سال خانواده در تماس بودند و 
مسئولیت زندگی اجتماعی خانواده را به عهده 
بمیرد،  همسرش  وقتی  مرد  بنابراین  داشتند. 
بیشتر در انزوا قرار می گیرد. او می گوید: »حس 
تنهایی واقعا شدید می شود و برای مردانی که 
کنند،  آشپزی  و  خرید  خود  برای  نمی توانند 
تأثیر  نیز  سالمتی شان  و  تغذیه  بر  می تواند 

بگذارد.«
اگرچه ممکن است زنان در از دست دادن همسر 
مقاوم تر ظاهر شوند، اما از آثار غم مرگ بار مصون 
نیستند. مطالعه ای که در سال 2013 روی بیش 
از 6۹ هزار زن در ایاالت متحده انجام شد نشان 
داد که خطر فوت یک مادر در دو سال پس از 

مرگ کودکش 133 درصد افزایش می یابد.
قلبی  بیماری های  متخصص  زیگلستین،  روی 
پزشکی  دانشکده  آموزشی  معاون  و  عروقی 
که  ایده  این  می گوید  هاپکنز«  جانز  »دانشگاه 
در  ویژه  به  را  مرگ  می تواند خطر  اندوه  و  غم 
میان کسانی که وقت خود را با بیمار می گذرانند 
جور  عقل  با  شهودی  لحاظ  به  دهد،  افزایش 
از پزشکان  اگر  او می گوید: »به نظرم  درمی آید. 
نظرسنجی کنید، اکثرا به شما می گویند که این 

اتفاق خیلی نادر نیست.«
ایوان ماتینکو، پرستار و مربی سالمتی از پنسیلوانیا 
سندرم قلب شکسته را خوب می شناسد. ماتینکو 
51 ساله بود و هیچ سابقه ای از مشکالت قلبی 
نداشت که یک تماس تلفنی تکان دهند دریافت 
خانه  یک  در  او  با  که  نوجوانش  نواسه ی  کرد. 
زندگی می کرد، تصادف کرده بود. ماتینکو پس 
می گوید:  او  شتافت.  حادثه  محل  به  تماس  از 
»وقتی تروما، آدم های آسیب دیده و هلی کوپترها 
و بچه هایی که روی کف بزرگ راه افتاده بودند را 

دیدم قلبم شروع کرد به تند زدن.«

کریستین ویر، ناتیلوس
مترجم: جلیل پژواک

»روث« و »هارولد ناپکه« در مکتب باهم آشنا 
شدند. آن ها زمان جنگ، وقتی هارولد در آلمان 
سربازی رفته بود، به همدیگر نامه می نوشتند. 
وقتی هارولد از جنگ بازگشت، رابطه ی عاشقانه 
آن دو جدی شد. روث و هارولد ازدواج کردند، 
سالگرد  65مین  و  کردند  بزرگ  فرزند  شش 
و سپس  گرفتند.  کنارهم جشن  را  ازدواج شان 
در یکی از روزهای آگوست سال 2013، هر دو 
اتاق مشترک شان در خانه ی سال مندان در  در 

اوهایو، درگذشتند.
دختر آن ها، »مارگارت ناپکه« 61 ساله می گوید: 
»هیچ رابطه  ای بی نقص نیست. اما رابطه ی آن ها 
از بهترین هایی بود که من تاکنون دیده ام. آن ها 
برای هم مثل چسبک بودند که تاب جدایی از 

یکدیگر را نداشتند.«
مارگارت می گوید او و خواهر و برادرانش سال ها 
شاهد بدترشدن وضعیت سالمتی پدرشان بودند. 
این  و  بود  قلبی  هارولد سال ها دچار مشکالت 
اواخر عالئم زوال عقل را از خود بروز می داد. او 
عالقه اش را به چیزهایی که زمانی از آن لذت 
وقت  تمام  تقریبا  و  بود  داده  دست  از  می برد، 
یکدیگر  »از  می گوید:  مارگارت  می زد.  چرت 
تنها دلیلی  و  نرفته؟  او چرا هنوز  می پرسیدیم 
برای  او  که  بود  این   می رسید  ذهن مان  به  که 
مادر زنده مانده. او هر وقت که از چرت زدن های 
»مادرتان  می پرسید  می شد  بیدار  طوالنی اش 

چطور است؟««
سال ها به این منوال گذشت تا این که روث به 
حالت  در  او  شد.  مبتال  نادری  عفونی  بیماری 
بی هوشی در اتاق مشترکش با هارولد در خانه ی 
سال مندان به سر می برد و روز به روز واضح تر 
می شد که آخرین روزهای زندگی اش را سپری 
پدرشان  به  تا  شدند  جمع  فرزندانش  می کند. 
بگویند که مادر دیگر بیدار نمی شود. مارگارت 
که  می دیدم  نخوابید،  دیگر  »پدرم  می گوید: 
بعدش  روز  کرد.«  فکر  آن  درباره ی  ساعت ها 
او همان  پی  از  و روث  هارولد صبح درگذشت 

شب از دنیا رفت.
را  روز  عین  در  مادرش  و  پدر  مرگ  مارگارت 
»تصمیمی آگاهانه« می داند. دو قلب که تصمیم 
او  شوند.  متوقف  زمان  یک  در  باهم  می گیرند 
می گوید: »حس من این است که پدرم برای مادر 
به نفس کشیدن ادامه می داد.« مارگارت معتقد 
است که پدرش می خواست مادرش را در مسیر 
زندگی بعدی همراهی کند. مارگارت می گوید: 
»پدر می دانست مادر چیز دیگری از او می خواهد، 
بنابراین دنده عوض کرد و رفت. حس می کنم او 
تصمیم گرفت اول برود تا بتواند به مادرم کمک 
کند. این کارش قطعا از روی عشق نسبت به مادر 

بود.«
داستان خانواده ناپکه ممکن است خاص باشد، اما 
منحصر به این خانواده نیست. هر چند ماه یک بار 
برخی از روزنامه های محلی داستان های مشابهی 
نشر  انسان ها  زندگی  از  جنبه  این  مورد  در  را 
 People مجله  گذشته،  جوالی  ماه  می کنند. 
داستان »هلن« و »لس براون«، ساکنان ۹۴ ساله 
کالیفرنیا را که ۷5 سال کنارهم زندگی کردند، 
نشر کرد. هلن و لس در یک روز به دنیا آمده 
بودند و فقط با فاصله یک روز از این دنیا رفتند. 
از دو ساکن نیویورک،  در ماه فبروری، عکسی 
»اد هیل« ۸3 ساله و همسرش »فلورین« ۸2 
ساله، در رسانه های اجتماعی دست به دست شد. 
این عکس این زوج را درحالی نشان می داد که 
روی تخت شفاخانه کنارهم آرام گرفته و از الی 
حفاظ تخت های خود دستان  همدیگر را گرفته 
بودند. اد هیل و فلورین با فاصله چند ساعت از 

هم از دنیا رفتند.
مرگ بر اثر دل شکستگی، یکی از مضامین اصلی 
ادبیات جهان است. حتا شکسپیر از »غم مرگ بار« 
نوشته. ویرانی عاطفی ناشی از ازدست دادن یک 
عزیز می تواند مثل یک درد جسمانی باشد. اما 
آیا ممکن است دل شکستگی واقعا باعث مرگ 
شما شود؟ بلی و علت آن می تواند »سندرم قلب 
»کاردیومیوپاتی  به  عنوان  که  باشد  شکسته« 
نیز  استرس«  از  ناشی  قلب(  ماهیچه  )بیماری 
شناخته می شود. مطالعات دانشمندان در مورد 
داغ دیدگی و تأثیرات آن در واقع جنبه ی خشن 
دیگری از تأثیرات استرس بر سالمتی انسان را 
نشان می دهد. با این حال دانشمندان می گویند 
که غم مرگ بار فقط از استرس نیست. با مطالعه 
درباره  زیادی  چیزهای  می توان  غم  نوع  این 
با  بشر  نوع  که  عشق،  فیزیولوژیکی  پیوندهای 
یافته، آموخت؛ پیوندهایی  به آن دست  تکامل 
بین دو قلب  که وقتی می شکنند، بهتر قابل درک 

می شود.
مطالعات از سراسر جهان تأیید کرده است افراد 

قلبی به ویژه در افرادی شود که از قبل مشکل 
انسداد عروق دارند.

که  نیست  اندامی  تنهای  آدم  قلب  این حال  با 
کوآن«،  می بیند. »جیمز  آسیب  اندوه  و  غم  از 
»دانشگاه  در  عصب  پژوه  و  بالینی  روان شناس 
ویرجینیا« توضیح می دهد که وقایع استرس زا نیز 
می تواند بر سیستم ایمنی بدن افراد فشار وارد 
کند. واکنش پیچیده »جنگ یا گریز« بدن آسان 
جریان  راه اندازی  برای  بدن  نمی آید.  دست  به 
شیمیایی که به شما امکان می دهد از یک خرس 
یا سارق پیشی بگیرید، مجبور است منابعی را 
کوآن  بگیرد.  قرض  بدن  سیستم های  سایر  از 
می گوید: »یکی از جاهایی که بدن شما می تواند 
از آن منابع بیوانرژی زیادی را اخذ کند سیستم 
ایمنی بدن است. وقتی شما دچار استرس مزمن 
می شوید، در واقع دائما توانایی خود را در بهبودی 
به همین  عفونت کاهش می دهید.  با  مقابله  و 
دلیل استرس مزمن با بسیاری از مشکالت بد 

سالمتی همراه است.«
عوامل نامحسوس دیگر نیز ممکن است بر این که 
زوجین چرا و چگونه پس از مرگ دیگری شان 
می میرند، تأثیر داشته باشد. شروپفر که هم در 
کار سابق خود به  عنوان مددکار اجتماعی و هم 
زمان  اجتماعی،  مددکار  استاد  به  عنوان  اکنون 
قابل توجهی را با افراد در آخرین روزهای عمرشان 
سپری کرده است، می گوید به نظر می رسد وقتی 
افراد به انتهای زندگی خود می رسند، می توانند 
انتخاب کنند که یک روز دیگر برای خوشحالی 
عزیزان خود زنده بمانند. او می گوید: »من در کار 
با افرادی که درحال مرگ هستند متوجه شده ام 
که آن ها چنین تصامیمی را می گیرند. به نظرم 
مسائل زیادی درباره قدرت اراده وجود دارد که 

ما نمی دانیم.«
شروپفر لحظه ای را که یکی از بیمارانش در لبه ی 
مرگ معلق ایستاده بود، هرگز فراموش نمی کند. 
او می گوید که این بیمار، یک زن، بی هوش بود 
و به سختی نفس می کشید. همه ی فرزندانش 
به مادرشان گفته بودند که اشکالی ندارد از نزد 
آن ها برود. اما شوهر داغ دار این زن نتوانسته بود 
دل بکند. سرانجام، این مرد پس از صحبت با 
دخترش تصمیم گرفت که به همسرش اجازه 
دهد آن ها را ترک کند. شروپفر به یاد می آورد: 
»او کنار همسرش نشست و گفت که او را دوست 
دارد و اشکالی ندارد اگر او ترک شان کند. سپس 
برخاست تا به صندلی خود برگردد. درست بعد 
از نشستن، همسرش از کما بیدار شد و رو به آن 

مرد گفت »دوستت دارم« و درگذشت.«
نتوانند  است  ممکن  پزشکی  محققان  اگرچه 
مشخص کنند که این قدرت اراده در دم مرگ 
از کجا نشأت می گیرد، اما آن ها شواهدی را در 
مورد توانایی چشم گیر انسان ها برای دوام آوردن 
دیوید  آورده اند.  به دست  میل خود،  به  رفتن  و 
فیلیپس، اتساد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا 
آماری داده های  و تحلیل  که متخصص تجزیه 
جامعه شناسی است، ارتباط بین مرگ و وقایِع 
به لحاظ فرهنگی معنادار را بررسی کرده است. 
او دریافت که هر ساله درست قبل از عید فصح، 
میزان مرگ و میر یهودیان به صورت چشم گیری 
پایین تر از حد طبیعی بوده و پس از آن بالفاصله 
افزایش یافته. او دریافت که در میزان مرگ ومیر 
افراد غیریهودی هیچ تغییری در قبل و بعد از 
دریافته  او  ترتیب،  به همین  نمی آید.  این عید 
که میزان مرگ ومیر در میان مردم چین قبل و 
در جریان جشنواره نمادین مهم شان موسوم به 
»جشنواره ماه برداشت«، کاهش می یابد و پس 
می یابد.  افزایش  دوباره  جشنواره  این  پایان  از 
برای  را  خود  بدن  بتوانند  آدم ها  اگر  بنابراین، 
یا یک  برداشت دیگر  ماه  تجربه یک جشنواره 
دیدار خانوادگی دیگر، با قدرت اراده شان زنده نگه 
دارند، پس آیا همین کار را در مورد عشق  شان 

نمی توانند؟
کوآن دریافته است که عشق فقط حس خوب 
دریافت  او  است.  خوب  ما  برای  بلکه  نیست، 
منفی  اثرات  از  را  آدم  می تواند  شاد  روابط  که 
استرس محافظت کند. کوآن در مطالعاتی که 
برای سنجش تأثیر حمایت اجتماعی بر واکنش 
اسکن  را  داوطلبان  بود،  شده  طراحی  استرس 
شوک  که  می گوید  آن ها  به  و  می کند  ام آرآی 
الکتریکی داده می شوند. در این آزمایش چراغی 
در مقابل چشمان آن ها چشمک می زند که نشان 
می دهد در چند ثانیه آینده 20 درصد احتمال 
دارد شوک دریافت کنند. کوآن می گوید هدف، 
که  فرآیندی  است،  انتظار«  »اضطراب  ایجاد 
حسی شبیه به حس ناشی از عوامل استرس زای 
روزمره مانند یک مهلت کاری نزدیک، را در بدن 

ایجاد می کند.
اما در این آزمایش داوطلبان تنها نیستند، برخی 
مورداعتمادشان  که  را  شخصی  دست  آن ها  از 

آیا دل شکستیگ یم تواند 
ابعث مرگ شود؟

اطالعات روز: نیروهای ارتش در غرب کشور می گویند که پیکرهای عبدالبصیر نورستانی، رییس ارکان لوای سوم و 
احمدخان انگار کتوازی، رییس ارکان کندک سوم ارتش که هفته ی گذشته در والیت بادغیس کشته شده بودند، به 

کابل منتقل شده اند.
در خبرنامه ای که دیروز )یک شنبه، 16 قوس( از سوی قول اردوی 20۷ ظفر به نشر رسیده، آمده است که در مراسم 

انتقال پیکرهای آنان، مقام های ارشد ارتش در غرب کشور حضور داشته  اند.
تأخیر در انتقال پیکرهای این دو عضو ارشد ارتش از ولسوالی باالمرغاب بادغیس با موجی از انتقادها مواجه شده بود.

اصابت مرمی هاوان جنگ جویان گروه  نتیجه ی  ارتش روز یک شنبه ی هفته ی گذشته )۹ قوس( در  این دو عضو 
طالبان بر کندک ارتش در ولسوالی باالمرغاب بادغیس کشته شده بودند. باالمرغاب ناامن ترین ولسوالی در والیت 

بادغیس در شمال غرب افغانستان است. گروه طالبان در بیشترین نقاط این ولسوالی حضور گسترده دارند.

پیکرهای دو مقام ارشد ارتش از بادغیس به کابل منتقل شدند
اطالعات روز: یک منبع معتبر امنیتی در والیت کابل تأیید می کند که افراد مسلح ناشناس یک دادستان را در شهر 

کابل ترور کرده اند.
این منبع که نخواست نامش در خبر ذکر شود، به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی ساعت ۸:15 
صبح دیروز )یک شنبه، 16 قوس( در ساحه ی »ده عربان« در مربوطات ناحیه ی پنجم شهرداری کابل رخ داده است.

این منبع از دادستان کشته شده در این رویداد، به نام »پامیر« یاد کرد.
او جزئیات بیشتری ارایه نکرد، اما گفت که پولیس تحقیقات خود در این مورد را آغاز کرده است.

هنوز شخص و یا گروهی نیز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.
این دادستان درحالی در شهر کابل ترور می شود که روز جمعه ی گذشته نیز یک قاضی در شهر کابل از سوی افراد 

مسلح ناشناس به قتل رسیده بود.

افراد مسلح ناشناس یک دادستان را در شهر کابل ترور کردند



گفت وگوی شبکه  جامعه  مدنی و حقوق بشر با یکتا احمدی، شاعر
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رییس  است.  کرده  مصرف  پالیسی   ۹1 کد 
اجرائیه بیشتر زیر عنوان »مساعدت« به افراد و 
گروه هایی از افراد که »مستحق« دانسته شده اند، 
مالی  غیرمشخص کمک  و  اهداف مشخص  به 
عبداهلل در دست  کم  عبداهلل  است.  نقدی کرده 
۸۴ حکم جداگانه بیش از 1۷ میلیون و ۸51 

هزار افغانی را کمک نقدی کرده است. 
مجموعه ی داده های معتبری که به اطالعات روز 
رسیده است نشان می دهد که آقای عبداهلل در 
یک روز چندین حکم صادر کرده و براساس آن 
به ده ها فرد و گروه های از افراد کمک های نقدی 

کرده است. 
به گونه ی نمونه رییس اجرائیه براساس احکام 
 2535 ،2۴5۹ ،2610 ،2605 ،2620 ،261۹
،25۸3 و 255۴ تاریخ 23 دلو 13۹۷، ۴05 هزار 
افغانی را به نه فردی که مستحق دانسته شده 
کمک نقدی کرده است. مشخص نیست که این 

افراد کی ها بوده اند.
در مورد دیگر، براساس احکام جداگانه ی رییس 
دیگری  نفر   12 به  افغانی  هزار   615 اجرائیه، 
است.  پرداخت شده  دانسته شده  که مستحق 
همچنین معلوم نیست که که این افراد کی ها 

بوده و چطور مستحق دانسته شده اند. 
حکم  در  را  افغانی  هزار   150 اجرائیه  رییس 
به هدف  تاریخ هشت سرطان 13۹۸،   ،105۸
به نام  فرزندان شخصی  و  خانم  مریضی  تداوی 
محمداسماعیل فرزند محمد ظاهر کمک نقدی 

کرده است. 
رییس اجرائیه در چندین حکم جداگانه ۷33 
هزار افغانی را در تاریخ 1۹ ثور 13۹۸ به 112 
افراد »مستحق«  از دانشجویان بدخشان و  نفر 
دیگر پرداخته است. هدف پرداخت به دانشجویان 
مشخص نشده است. همین طور معلوم نیست 
که افراد مستحق دیگر کی ها بوده اند. بار دیگر 
رییس اجرائیه، ۹00 هزار افغانی را در حکم 505 
و 50۷، تاریخ 15 ثور 13۹۸ برای 35 دانشجوی 
به نام  »مستحق«  نفر  یک  و  بدخشان  والیت 

فاروق فیضی پرداخته است. 
 25 تاریخ  به  دیگر  جداگانه ی  احکام  براساس 
افغانی  حمل 13۹۸، رییس اجرائیه ۸10 هزار 
را برای ساخت پنج محراب مسجد و شش نفر 

»مستحق« پرداخته است. 
در نمونه ی دیگر، رییس اجرائیه یک میلیون و 
5۴۴ هزار و 625 افغانی را برای ۴۴ فردی که 
است.  کرده  پرداخت  شده  دانسته  »مستحق« 
مشخص نیست که این افراد کی ها بوده و چگونه 
»مستحق« دانسته شده اند. همین گونه در سایر 
را  افغانی  میلیون ها  اجرائیه  رییس  نیز  مورد ها 
به افراد و اهداف مشخص و غیرمشخص کمک 

نقدی کرده است. 
از کد ۹1  بخش  دیگر مصارف ریاست اجرائیه 
امتیازی  معاش های  سفر،  مصارف  پالیسی 
کارمندان ریاست اجرائیه، و اعمار مسجد بوده 
است. به گونه ی نمونه در سفر رییس اجرائیه به 
ازبکستان برای اشتراک در نشست صدراعظمان، 
پنج میلیون و ۹52 هزار افغانی در حکم 1۸06، 
پالیسی   ۹1 کد  از   ،13۹۸ میزان   23 تاریخ 

اختصاص داده شده است. 
در نمونه ی دیگر، 66 میلیون و ۴۸0 هزار افغانی 
براساس حکم 2۷16 رییس اجرائیه، تاریخ سه 
امتیازی کارمندان  برای معاش های  دلو 13۹۷ 
بار  است.  شده  داده  اختصاص  اجرائیه  ریاست 
دیگر اطالعات نشان می دهد که رییس اجرائیه 
۴۴ میلیون افغانی را برای معاش های امتیازی 

کارمندان ریاست اجرائیه اختصاص داده است. 
سهم ریاست اجرائیه براساس توافقنامه ی سیاسی 
حکومت وحدت ملی از بودجه ی احتیاطی کد 
۹1 پالیسی 30 درصد بوده است. رییس اجرائیه 
تصویب شده ی  بودجه ی  افغانی  میلیارد  یک  از 
کد ۹1 پالیسی سهم 30 درصدی اش را مصرف 
 13۹۸ مالی  سال  در  درحالی که  است.  کرده 
دو  به  پالیسی  کد ۹1  بودجه ی  مصرف  سقف 

رییس  جمهور دو میلیون و 251 هزار افغانی را به 
اهداف معاش، خرج دسترخوان و بهای تیل موتر 
برای فیض اهلل ذکی، سفیر افغانستان در خارج از 

کشور اختصاص داده است. 
در مورد دیگر، رییس  جمهور 10 میلیون افغانی 
را براساس حکم 2۷03، تاریخ 1۸ دلو 13۹۷، 
برای مصارف برنامه ای زیر عنوان »لوی کندهار« 
با اشتراک 200 نفر از هنرمندان و شعبده بازان 

پرداخت کرده است. 
تاریخ   202 حکم  براساس  افغانی  هزار   600
1۷ حمل 13۹۸ رییس  جمهور، به هدف تامین 
»معیشت و تسهیالت« برای خانواده ی شربت گل 

پرداخت شده است. 
یک میلیون و ۴۴0 هزار افغانی و بار دیگر ۸60 
هزار افغانی براساس احکام 133۴ و 1333 تاریخ 
صدیق  اقامتگاه  کرایه  برای   ،13۹۸ اسد   13
صدیقی، سخن گوی رییس  جمهور مصرف شده 
سرطان   16 تاریخ   ۹۹0 حکم  براساس  است. 
برای  افغانی  هزار   ۹15 و  میلیون  دو   ،13۹۸
منزل«  کرایه ی  و  دسترخوان  خرج  »معاش، 
کشور  در  افغانستان  سفیر  آریوبی،  شهزادگل 

چک مصرف شده است. 
رییس  جمهور در حکم 2۴3۷، شش میلیون و 
امتیازی،  معاش  هدف  به  را  افغانی  هزار   2۴0
احمدیوسف  منزل  کرایه ی  و  دسترخوان  خرج 
نورستانی، عضو انتصابی سنا پرداخت کرده است. 
پنج میلیون افغانی براساس حکم 152۸ تاریخ 
10 سنبله 13۹۸ به هدف مصارف یادبود از ترور 
احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی اختصاص 

یافته است. 
حکم  براساس  افغانی  هزار   ۸0 و  میلیون  یک 
کرایه  هدف  به   ،13۹۸ ثور  پنج  تاریخ   ،3۹۴
رییس  جمهور  مشاور  حامد،  سمیع  حویلی 
بار دیگر رییس  جمهور در  پرداخت شده است. 
حکم 1۴۴5، تاریخ 26 اسد 13۹۸، بیش از ۹20 
حامد  سمیع  منزل  کرایه  برای  را  افغانی  هزار 

پرداخت کرده است. 
رییس  جمهور در حکم 2326، تاریخ 2۸ قوس 
هدف  به  را  افغانی  هزار  از 131  بیش   ،13۹۷
بهای تکت دوطرفه ی کشور ترکیه برای شخصی 
به نام اهلل داد باشنده ولسوالی قیصار والیت فاریاب 
تداوی  برای  اهلل داد  است.  کرده  نقدی  کمک 

دخترش به ترکیه سفر کرده است. 
رییس  جمهور در حکم 106۹، تاریخ 1۷ سرطان 
13۹۸، پنج میلیون و ۷۸۸ هزار افغانی را برای 
دانش،  سرور  مشاور  شش  امتیازات  و  معاش 

معاون دوم رییس  جمهور اختصاص داده است. 
براساس حکم 1۷۷۴، تاریخ 30 سنبله 13۹۸، 
رییس  جمهور بیش از سه میلیون و 5۴5 هزار 
افغانی را برای معاش و امتیازات کارکنان دفتر 
شاه حسین مرتضوی، مشاور فرهنگی اش پرداخته 

است. 

از  اداراتی است که بیشترین مصرف را  از  ملی 
بودجه ی کد ۹1 پالیسی داشته است.

ریاست عمومی اداره ی امور ریاست  جمهوری
در مجموع بیش از یک میلیارد و 131 میلیون 
افغانی با 111 حکم رییس  جمهور در اداره ی امور 
اداره  این  است.  شده  مصرف  ریاست  جمهوری 
»ریخت  وپاش«  بیشترین  مصرف،  بیشترین  با 
داشته  پالیسی  کد ۹1  راه  از  را  ملی  بودجه ی 
دریافت های  و  پرداخت ها  از  نمونه ای  است. 

میلیونی در این اداره در زیر آورده شده است. 
به گونه ی نمونه رییس  جمهور در حکم 2۴۴۸ 
 ۷00 و  میلیون   11  ،13۹۷ جدی   1۹ تاریخ 
هزار افغانی را برای مصارف دفتر حامد کرزی، 
حکم  در  است.  پرداخته  پیشین  رییس  جمهور 
رییس  جمهور،  قوس 13۹۷   22 تاریخ   ،1۹۷۴
محمدافضل لودین، مشاور نظامی رییس  جمهور 
یک میلیون و 5۸0 هزار افغانی را برای کرایه ی 

خانه اش دریافت کرده است. 
رییس  جمهور در حکم 252۸، تاریخ 26 جدی 
13۹۷، نزدیک به دو میلیون و 6۴0 هزار افغانی 
را زیر عنوان »معاش بخششی« برای ۴2 کارمند 
کرده  پرداخت  بانکداری اش  و  مالی  مشاوریت 
است. رییس  جمهور 100 هزار افغانی را از بودجه 
به  دلو 13۹۷  تاریخ 15  در حکم 26۷۸  ملی 
شخصی به نام مقدسه برای تداوی فرزندش داده 

است. 
افغانی  هزار   ۴36 و  میلیون   12 رییس  جمهور 
به   13۹۷ دلو   21 تاریخ   2۷25 حکم  در  را 
هدف خریداری دو عراده موتر برای محمدعمر 
رییس  جمهور  دیگر  بار  است.  داده  داوودزی 
یک  تاریخ 23 حوت 13۹۷،  در حکم 2۹۸2، 
میلیون و 125 هزار افغانی به هدف کرایه موتر 
داوودزی  محمدعمر  برای  هایلکس  و  زرهی 

پرداخت کرده است. 
جدی   26 تاریخ   2520 حکم  در  همچنین 
13۹۷، رییس  جمهور 1۷ میلیون و ۴50 هزار 
افغانی را برای مصارف 501 نفر مهمان اختصاص 
داده است. مشخص نیست که مهمان ها کی ها 

بوده است. 
افغانی  هزار  و 200  میلیون  رییس  جمهور یک 
به  حوت 13۹۷  تاریخ 1۴  حکم 2۸10  در  را 
مشاور  عمر،  وحید  برای  حویلی  کرایه  هدف 
رییس  جمهور در امور روابط عامه اختصاص داده 
در حکم 2۹۸3،  رییس  جمهور  دیگر  بار  است. 
تاریخ 23 حوت 13۹۷، دو میلیون و 603 هزار و 
500 افغانی را به هدف کرایه ی موتر زرهی برای 
وحید عمر پرداخته است. همچنین دو میلیون 
افغانی براساس حکم 12، تاریخ سه حمل 13۹۸، 
به هدف خرج دسترخوان وحید عمر پرداخت 

شده است. 
 ،13۹۸ حمل   11 تاریخ   113 حکم  در 

پرداخت شده است. نیم میلیون افغانی براساس 
کمک  هدف  به  عالی  دادگاه  در   2۸05 حکم 

نقدی به پنج قاضی پرداخت شده است. 
 ،13۹۸ میزان  هشت  تاریخ   ،1۸۷2 حکم  در 
 500 و  میلیون  شش  از  بیش  رییس  جمهور 
هزار افغانی را به هدف خریداری آپارتمان برای 
ورثه  ی شهید حشمت اهلل پرداخت کرده است. 
همچنان براساس حکم 1۸۴5، تاریخ 1۴ میزان 
13۹۸، دو میلیون و 365 هزار افغانی به هدف 

مبهم »مکافات نقدی« اختصاص یافته است. 

این گونه  پالیسی   9۱ احتیاطی  کد  از  چرا 
مصرف می شود؟

احتیاطی  کد  های  بودجه ی  مصرف  صالحیت 
فرمان  در  اضطراری   ۹2 کد  و  پالیسی   ۹1
توشیح بودجه به رییس  جمهور داده شده است. 
سقف  باالبردن  و  مصرف  جزئیات  درحالی که 
شده  تصویب  حد  از  فراتر  کد  این  بودجه ی 
مجلس نمایندگان، هرسال انتقاد اعضای مجلس، 
را در پی  و شهروندان  ناظر، رسانه ها  نهادهای 
صورت حساب  بررسی  جریان  در  پارسال  دارد. 
سال مالی 13۹۷ و در پی نشر گزارش  تحقیقی 
این  از  مصرف  جزئیات  مورد  در  روز  اطالعات 
کد، اعضای مجلس نمایندگان، رییس  جمهور و 
رییس اجرائیه را به »حیف ومیل« بودجه  متهم 
کردند و شماری از آنان خواهان تطبیق ماده ی 
6۹ قانون اساسی و محاکمه ی رییس  جمهور و 

رییس اجرائیه شدند. 
سقف  نمایندگان  مجلس  پارسال  نهایت  در 
گزارش های  نشر  پی  در  را  کد  این  از  مصرف 
تحقیقی برای سال مالی 13۹۹ محدود به یک 
میلیارد افغانی تصویب کرد. در این مورد ماده ی 
جدیدی در اصولنامه ی بودجه ی ملی وضع شد.

در سند بودجه ی ملی ابتدای سال مالی 13۹۸، 
برای کد ۹1 پالیسی یک میلیارد افغانی تصویب 
یک  سال  جریان  در  مالیه  وزارت  است.  شده 
بودجه ی  از  را  افغانی  میلیون   ۸30 و  میلیارد 
بدون  کدها،  دیگر  و  احتیاطی  کد های  سایر 
تایید مجلس نمایندگان به آن اضافه کرده است. 
تعدیالت  که  می گویند  مالیه  وزارت  مسئوالن 
اساس  بر  شده  اضافه  پول های  و  شده  انجام 
فرمان های رییس  جمهور انجام شده، صالحیت 

جزئیات مصرف آن نیز از رییس  جمهور است.
مسئوالن کمیسیون امور مالی و بودجه ی مجلس 
نمایندگان می گویند که مصارف بودجه ی ملی از 
راه کد ۹1 پالیسی برای اهداف شخصی و فراتر 
حد تصویب شده ی آن یک تخطی اصولی است. 
سید عظیم کبرزانی، منشی این کمیسیون به 
اطالعات روز می گوید که در تالش اند تا وصف 
جرمی را در برابر این تخطی ها در کد  های جزا 
وضع کنند. به گفته ی آقای کبرزانی بودجه ی 
کد احتیاطی ۹1 آنچنانی که از نامش پیدا است، 
غیر  و  احتیاطی  موارد  در  پالیسی سازی  برای 
قابل پیش بینی است که در یک سقف مشخص 
تصویب  نمایندگان  مجلس  اعضای  سوی  از 
تایید مجلس  می شود. اضافه کردن پول بدون 
نمایندگان برخالف سند و اصولنامه ی بودجه ی 

ملی است. 
به  رییس  جمهور  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
اطالعات روز گفت که مصارف از کد ۹1 پالیسی 
براساس پیشنهاد ادارات و ضرورت انجام شده 
این کد را به اهداف  او مصرف بودجه ی  است. 
کمک های  و  موتر  خریداری  خانه ،  کرایه  مثل 
آقای  می پذیرد.  را  افراد  و  مقامات  به  نقدی 
اصول  براساس  مصارف  این  که  گفت  صدیقی 
که  پرسش  این  برابر  در  اما  است،  شده  انجام 
انجام شده  قانونی و معیار  براساس کدام اصل 

است، پاسخ نمی دهد. 
کارشناسان و مسئوالن نهادهای ناظر معتقدند 
که بودجه ی کد احتیاطی ۹1 زیر نام پالیسی 
در  برنامه ریزی ها  و  سیاست گذاری  برای  باید 
به  نه  شود  مصرف  پیش بینی ناپذیر  حالت های 
اهداف پراکنده و عمدتا مصارف شخصی افراد، 
شفافیت  دیدبان  مسئوالن  گروه ها.  و  مقامات 
صالحیت های  در  محدودیت  وضع  خواستار 

رییس  جمهور در مصرف از این کد است. 
به  اقتصادی  کارشناس  سیحون،  سیف الدین 
اطالعات روز می گوید که رییس  جمهور تنها از 
نام »پالیسی« سوءاستفاده کرده و بودجه ی ملی 
را به اهداف شخصی مصرف می کند. به گفته ی 
او رییس  جمهور کد ۹1 پالیسی را کد »غارت و 
حیف ومیل« بودجه ی ملی درست کرده است. 
درحالی که مفهوم »پالیسی« و »احتیاطی« در 
برنامه ریزی های  و  ملی، سیاست گذاری  اقتصاد 
به  است.  پیش بینی ناپذیر  حالت های  در  مالی 
گفته ی آقای سیحون، رییس  جمهور از بودجه ی 
افراد  به  »رشوه دهی«  و  »تطمیع«  برای  ملی 

استفاده می کند.

لیاقت الیق
گزارشگر

اطالعات روز دریافته است که بخش عمده ای از 
بودجه ی کد ۹1 پالیسی – بودجه ی ملی سال 
اهداف شخصی  به  و  غیراصولی  هـ ش   13۹۸

مصرف شده است. 
یافته های اطالعات روز نشان می دهد که صدها 
اهداف  به  پالیسی   ۹1 کد  از  افغانی  میلیون 
خریداری و کرایه خانه، موتر زره، آپارتمان، بهای 
تکت پرواز، هزینه ی تداوی افراد، تأمین »معیشت 
سفر  جانبی  مصارف  خانواده ها،  تسهیالت«  و 
مقامات و افراد، معاش امتیازی، معاش بست های 
مراسم های  هزینه ی  دسترخوان،  خرج  اضافی، 
حزبی، کمک های نقدی و تشویقی به گروه هایی 
از افراد، مقامات دولتی و اشخاص بیرون از دولت 

پرداخت شده است. 
بخش  که  می دهد  نشان  یافته ها  همچنان 
سال  در  پالیسی   ۹1 کد  بودجه ی  از  عمده ای 
و غیرمشخص دیگر  اهداف مبهم  به  مالی ۹۸ 
مستوره«  »مصارف  به عنوان  گاهی  آن  از  که 
از  بخشی  است.  شده  مصرف  است،  شده  یاد 
مصارف  مساجد،  اعمار  برای  کد  این  بودجه ی 
استقالل،  جشن  صلح،  مشورتی  جرگه ی  لویه 
مصارف »اپراتیفی« ریاست امنیت ملی، مصارف 
هیأت های حل منازعات قومی و دیگر برنامه ها به 

مصرف رسیده است. 
این مصارف با دست  کم ۹5 حکم رییس اجرائیه 
انجام  اداره  در 25  رییس  جمهور  و 1۹۷ حکم 
شده و ده ها فرد به شمول مشاوران رییس  جمهور، 
کارمندان دولت، سفیران، شماری از خانواده ها 
یا  مستقل  گونه ی  به  دولت  از  بیرون  افراد  و 
مشترک، به اهداف مشخص و غیرمشخص از آن 

مستفید شده اند. 
اشخاص  از  نفر   15 تنها  نمونه  گونه ی  به 
سرشناس، بیش از 123 میلیون افغانی را برای 
خریداری  سفر،  مصارف  اقامتگاه،  خانه ،  کرایه 
موتر زرهی، خریداری آپارتمان، معاش امتیازی 
کارکنان دفتر و بهای تیل موترشان از کد ۹1 
وحید  میان  این  در  کرده اند.  دریافت  پالیسی 
از  بیش  در مجموع  رییس  جمهور  مشاور  عمر، 
30 میلیون افغانی، محمدعمر داوودزی، نماینده 
 13 از  بیش  مجموع  در  رییس  جمهور،  خاص 
میلیون و 500 هزار افغانی و فضل محمود فضلی، 
مشاور پیشین رییس  جمهور و رییس فعلی اداره 
از 12  بیش  مجموع  در  ریاست جمهوری،  امور 
میلیون و ۹00 هزار افغانی را به گونه ی مستقل 
برای اهداف شخصی شان دریافت کرده اند. حامد 
کرزی، رییس  جمهور پیشین 11 میلیون ۷00 
هزار افغانی را از کد ۹1 پالیسی برای مصارف 

دفترش دریافت کرده است. 
محمدافضل لودین، محمدرسول طالب، عبدالغفور 
حامد،  سمیع  نورستانی،  احمدیوسف  لیوال، 
شاه حسین مرتضوی، شهزادگل آریوبی، صدیق 
افراد   از  صدیقی، فیض اهلل ذکی و غزال حارس 
دیگری اند که ده ها میلیون افغانی از بودجه ی کد 
دریافت  اهداف شخصی شان  برای  پالیسی   ۹1
کرده اند. سرور دانش، معاون دوم رییس  جمهور 
امتیازات  برای  را  افغانی  میلیون  پنج  از  بیش 

کارکنان دفترش دریافت کرده است. 
حکومت  شامل  دیگر  فرد  ده ها  طور  همین 
و مشترک،  به گونه ی مستقل  آن،  از  بیرون  و 
اجرائیه  رییس  و  رییس  جمهور  احکام  براساس 
ده ها میلیون افغانی را از بودجه ی کد ۹1 پالیسی 
گونه  این  بیشتر  جزئیات  شده اند.  مستفید 
جداگانه  بخش های  در  دریافت ها  و  پرداخت ها 

شرح داده شده است. 
در  اجرائیه  رییس  که  می دهد  نشان  یافته ها 
مجموع بیش از 1۷ میلیون و ۸50 هزار افغانی 
را در احکام جداگانه زیر عنوان »مساعدت« به 
اشخاص به گونه ی فردی و گروهی کمک نقدی 
رییس  احکام  در  افراد  این  بیشتر  است.  کرده 
بی بضاعت«  و  افراد »مستحق  به عنوان  اجرائیه 
به  نزدیک  رییس  جمهور  همچنین  است.  آمده 
چهار میلیون را به افراد و شماری از خانواده ها 

کمک نقدی کرده است. 
 ۴۴ دست  کم  اجرائیه  رییس  و  رییس  جمهور 
میلیون افغانی را برای خریداری آپارتمان، خانه 
کد  از  افراد  استفاده ی  هدف  به  زرهی  موتر  و 
۹1 پالیسی پرداخت کرده است. یافته ها نشان 
می دهد که رییس  جمهور دست  کم 51 میلیون 
افغانی را برای کرایه خانه، موتر زرهی و اقامتگاه 
افراد عمدتا برای استفاده ی شخصی از کد ۹1 

پالیسی اختصاص داده است. 
 ۹1 کد  از  یادشده  دریافت های  و  پرداخت ها 
پالیسی در سال مالی ۹۸ به ترتیب در 25 اداره 
امور  اداره ی  عمومی  ریاست  است.  شده  انجام 
ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  ریاست  جمهوری، 
ریاست اجرائیه و شورای وزیران و شورای امنیت 

است.  رسیده  افغانی  میلیون   ۸30 و  میلیارد 
وزارت مالیه براساس »فرمان رییس  جمهور« یک 
میلیارد و ۸30 میلیون افغانی را اضافه تر از سقف 
تصویب شده ، در جریان سال به کد ۹1 پالیسی 
 30 سهم  صورت  این  در  است.  کرده  اضافه 
درصدی ریاست اجرائیه به ۸۴۹ میلیون افغانی 
به  نزدیک  اجرائیه  ریاست  درحالی که  می  رسد. 

300 میلیون افغانی مصرف کرده است. 

ریاست دفتر ریاست  جمهوری 
در مجموع بیش از 61 میلیون و ۸30 هزار افغانی 
از کد ۹1 پالیسی در سال مالی ۹۸ با 1۷ حکم 
رییس  جمهور در ریاست دفتر ریاست  جمهوری 
مصرف شده است. »ریخت  وپاش« های بودجه ی 

ملی در این اداره نیز کماکان بوده است. 
تاریخ   ،2115 حکم  براساس  نمونه  گونه ی  به 
دوی جدی 13۹۷، رییس  جمهور شش میلیون 
و 360 هزار افغانی را به هدف کرایه موتر زرهی 
است.  پرداخته  سخن گویش  دفتر  سرپرست 
رییس  جمهور 300 هزار افغانی را در حکم 260۹ 
برای تداوی محمود حقیقت پرداخت کرده است. 
در  رییس  جمهور  را  افغانی  هزار   6۹ همچنان 
حکم 253۷، تاریخ 13 دلو 13۹۷، به هدف بهای 
تکت پرواز برای شخصی به نام بسم اهلل داده است. 
رییس  جمهور بیش از سه میلیون و ۷۸3 هزار 
دلو  تاریخ 15  براساس حکم 25۴3،  را  افغانی 
13۹۷ به هدف »معاش« عزیزاهلل فضلی، رییس 

عمومی کرکت بورد داده است. 
رییس  جمهور نزدیک به یک میلیون و 600 هزار 
افغانی را براساس حکم 1553، تاریخ 13 سنبله 
دسترخوان  و خرج  »معاش«  به هدف   ،13۹۸

غزال حارس اختصاص داده است.
در مورد دیگر، رییس  جمهور یک میلیون و 560 
هزار افغانی را در حکم 23۷۸، تاریخ 2۸ عقرب 
13۹۸، به هدف کرایه حویلی مهمانان دستیار 
است.  کرده  پرداخت  ریاست  جمهوری  خاص 
بار  بوده اند.  کی ها  مهمانان  که  نیست  معلوم 
دیگر رییس  جمهور نزدیک به ۴1۹ هزار افغانی 
را براساس حکم 132۷، تاریخ 10 اسد 13۹۸، 
برای تهیه 1۷ قلم جنس مورد ضرورت اقامتگاه 
عبدالرحیم، سکرتر خاصش اختصاص داده است. 
براساس حکم 21۴۹، تاریخ چهار قوس 13۹۸، 
برای  را  افغانی  هزار   1۴۴ برای  رییس  جمهور 
نقدی  کمک  صداقت  صدیق اهلل  به نام  شخصی 
به  افغانی  صدها هزار  طور  همین  است.  کرده 
اهداف شخصی و مبهم دیگر مصرف شده است. 

سایر ادارات
در مجموع نزدیک به 35۷ میلیون و 600 هزار 
افغانی از کد ۹1 پالیسی با احکام رییس  جمهور، 
به ترتیب در ریاست ارگان های محل، وزارت امور 
وزارت  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  شهرسازی، 
ارشاد  حج،  وزارت  معارف،  وزارت  ملی،  دفاع 
در  است.  شده  مصرف  ادارات  سایر  و  اوقاف  و 
این ادارات نیز موردهای وجود دارد که مصرف 
میلیون ها افغانی بودجه ی ملی در آن به اهداف 

شخصی و مبهم انجام شده است. 
به گونه ی نمونه رییس  جمهور در حکم 1016، 
میلیون   1۴ به  نزدیک  ا13۹۸،  ثور   22 تاریخ 
افغانی را به هدف شرکت 23 نفر به مراسم حج 
پرداخته است. معلوم نیست که این افراد کی ها 

بوده اند. 
تاریخ پنج اسد  رییس  جمهور در حکم 1261، 
13۹۸، بیشتر از یک میلیون افغانی را به هدف 
کارمند   156 برای  بخششی  معاش  ماه  یک 
امبالنس« پرداخته است. رییس  جمهور  »کابل 
یک میلیون ۴۴0 هزار افغانی را در حکم 230۹، 
تاریخ 1۸ جدی 13۹۷، به هدف کرایه ی خانه ی 

نسرین اوریاخیل اختصاص داده است. 
اطالعات نشان می دهد که یک میلیون و 600 
به هدف  امور مهاجران،  وزارت  افغانی در  هزار 
این وزارت  نفر کارمندان  بهای تکت پرواز 12 

برهان الدین حافظ، امام و خطیب مسجد جامع 
ارگ ریاست  جمهوری، 20۹ هزار و ۴۸0 افغانی 
را زیر عنوان »کمک نقدی به هدف بهای تکت 
کرده  دریافت  ترکیه  کشور  طرفه ی  دو  پرواز 
است. این پرداخت براساس حکم 20۹2، تاریخ 
2۷ میزان 13۹۸ رییس  جمهور انجام شده است. 
رییس  جمهور،  جداگانه ی  احکام  در  همین طور 
100 هزار افغانی را برای فرهاد، راننده ی مشاور 
قبائل، 163  و  امور سرحدات  رییس  جمهور در 
دو  پرواز  تکت  به هدف  را  افغانی  و ۹20  هزار 
کارمند  کارگر،  فریبا  برای  هندوستان  طرفه ی 
اداره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی و 1۴۷ 
خیراندیش،  احمدجاوید  برای  را  افغانی  هزار 
ترانسپورت، به هدف  معاون ریاست تخنیک و 
نقدی  دوطرفه ی هندوستان کمک  پرواز  تکت 

کرده است. 
۷0 هزار افغانی برای احمدجواد، مدیر تخنیکی 
ریاست تعمیرات و حفظ مراقبت و 1۴۷ هزار 
افغانی برای عبدالحمید، مدیر آشپزخانه ی خاص 
در  است.  شده  نقدی  کمک  ریاست  جمهوری 
موردهای دیگر نیز صدها هزار افغانی در احکام 
جداگانه کمک نقدی به اهداف تأمین مصارف 

شخصی انجام شده است. 
براساس حکم ۹۸۸ رییس  جمهور، هفت میلیون 
۷00 هزار افغانی برای خریداری موتر زرهی برای 
همین طور  است.  شده  هزینه  لیوال  عبدالغفور 
یک میلیون و 620 هزار افغانی براساس حکم 
11۴2، تاریخ 2۴ سرطان 13۹۸، برای کرایه ی 
اجتماعی  مشاور  طالب،  رسول  زرهی  موتر 

رییس  جمهور پرداخت شده است. 

ریاست عمومی امنیت ملی
در مجموع بیش از ۷30 میلیون افغانی با 13 
حکم جداگانه ی رییس  جمهور، از کد ۹1 پالیسی 
به ریاست عمومی امنیت ملی مصرف شده است. 
از این میان در سه حکم جداگانه 125 میلیون 
افغانی به اهداف مصارف »اپراتیفی« این ریاست 

مصرف شده است. 
براساس حکم ۸02، تاریخ پنج سرطان 13۹۸ 
رییس  جمهور، بیش از 6۸ میلیون و ۹50 هزار 
افغانی برای »کمیسیون اجرائی صلح میان دولت 
یافته  اختصاص  افغانستان«  اسالمی  حزب  و 
مشخص  مصرف  هدف  موردها  سایر  در  است. 
نیست. تنها در یک مورد دیگر مصرف بودجه به 
گونه ی »مصارف مستوره« یادآوری شده است. 

اختصاص بودجه ی کد ۹1 پالیسی برای مصارف 
»اپراتیفی«ریاست امنیت ملی بنابر بررسی های 
صورت حساب سال مالی ۹۸ از سوی کمیسیون 
یک  نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و  مالی  امور 
موضوع  این  سال  هر  است.  اصولی  تخطی 
دارد.  پی  در  را  نمایندگان  مجلس  انتقادهای 
از  تعدیل  بودجه،  اجرای  اصولنامه ی  براساس 
سایر کد های داخل بودجه به کد های »اپراتیفی« 
وزارت های  برای  »اپراتیفی«  پول  نیست.  مجاز 
امنیت  عمومی  ریاست  ملی،  دفاع  داخله،  امور 

ملی و شورای امنیت قابل پرداخت است. 

دفتر شورای امنیت ملی
از 1۸۹ میلیون و 20۹ هزار  در مجموع بیش 
افغانی از کد ۹1 پالیسی با ۹ حکم رییس  جمهور 
در دفتر شورای امنیت ملی مصرف شده است. از 
این میان رییس  جمهور در حکم 352، بیش از 
10 میلیون افغانی را به هدف خریداری و ترمیم 
لودین،  افضل  محمد  برای  رهایشی  آپارتمان 

مشاور امور نظامی اش اختصاص داده است. 
که  می دهد  نشان  اطالعات  دیگر  مورد  در 
رییس  جمهور از راه کد ۹1 پالیسی 16 میلیون 
افغانی بودجه ی ملی را به هدف خریداری یک 
برای ماهر یعقوبی، رییس مبارزه علیه  حویلی 

تروریزم پرداخته است . 
براساس حکم  افغانی  میلیون  میان 55  این  از 
10۸1، تاریخ 2۷ سرطان 13۹۸، به هدف »حق 
الحضور و مصارف« کمیسیون حل منازعات و 

ارتباط مردم با دولت مصرف شده است. 
رییس  جمهور بیش از 11 میلیون و 560 هزار 
افغانی را براساس حکم 11۴۸، تاریخ 2۹ سرطان 
13۹۸، برای مصارف 50 نفر از »وارثان شهدا« به 
هدف شرکت در مراسم حج اختصاص داده است. 

معلوم نیست که این افراد کی ها بوده اند. 
مشخص  مصرف  هدف  موردها  از  شماری  در 
جشن  مصارف  دیگر،  شماری  در  است.  نشده 
حل  کمیسیون  امتیازات  و  معاش ها  استقالل، 

منازعات، کوچی ها و ده نشین آمده است. 

ریاست اجرائیه و داراالنشای شورای وزیران
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرائیه ی حکومت وحدت 
ملی با دست  کم ۹5 حکم جداگانه، در مجموع 
بیش از 2۹۸ میلیون و ۹00 هزار افغانی را از 

کد 91 در چنربه ی مصارف شخیص
بودجه ی کد احتیاطی 91 پالیسی در سال 

مالی 1398 چگونه مصرف شده است؟

بانو احمدی می گوید با توجه به مشکالت زنان و 
وجود چالش های امنیتی در افغانستان، بازگشت 
به کشور برای او دور از تصور است: »این که دوباره 

به محیطی برگردم که کوچک ترین حق من در 
آن جا ارزشی ندارد برایم دور از تصور است و حتا 

نمی توانم در مورد آن فکر کنم. معلوم نیست 
اگر به افغانستان برگردم، به  عنوان یک دختر چه 

سرنوشتی در انتظارم باشد. من ممکن بود یکی از 
کسانی باشم که در جریان درس خواندن مورد حمله 

قرار گرفتند و جان باختند.«

AFP

اجـازه ندادم شـعرم سانسـور شـود؛ 
چـون بـه نظـر مـن آن چه در شـعر 
یـک زن می آیـد بایـد از تجربیـات 
زنانـه  مـن  شـعر  باشـد،  او  واقعـی 
در  شـود.  سانسـور  نبایـد  و  اسـت 
همیشـه  شـاعر  مـردان  افغانسـتان 
می نویسـند،  تجربه های شـان  از 
امـا هیـچ گاه برچسـبی به آنـان زده 
نوشـته هایی  امـا چنیـن  نمی شـود، 
اگـر مربـوط بـه زنـان باشـد قابـل 
سانسـور بـه شـمار مـی رود، چیـزی 
کـه من هیـچ گاه در مورد شـعرهای 
خـودم نپذیرفتـم. خوشـحالم کـه از 
نخسـتین زنـان در هـرات بـودم که 
آن  سـرودم،  سانسـور  بـدون  شـعر 
را در مقابـل هـزاران تـن خوانـدم و 
حتـا چـاپ کـردم، ایـن بـرای مـن 

اسـت.« افتخـار  بزرگ تریـن 
و  دیده هـا  مـورد  در  وقتـی 
زنـان  مشـکالت  از  شـنیده هایش 
کـه در نوشـته های او انعـکاس پیـدا 
می گویـد  می پرسـم،  می کردنـد 
مشـکالت  بـا  افغانسـتان  در  زنـان 
بی شـماری روبه روینـد: »زمانـی که 
ایـن سـوال را می شـنوم، آن قـدر تصاویـر مشـکالت پـی هـم از 
ذهنـم می گـذرد کـه نمی دانـم اول از کدام شـان بگویـم، بـا ایـن 
حـال فکـر می کنـم کـه اولین مشـکل زنـان در افغانسـتان، خود 
زن بـودن اسـت و مشـکالت دیگـر از آن سرچشـمه می گیـرد 
کـه یکـی از قابـل تامل تریـن آن هـا بـرای مـن به  عنـوان یـک 
فمینیسـت عـدم برابـری مـرد و زن از لحـاظ آموزشـی، حقوقی، 
اقتصـادی و سیاسـی در افغانسـتان اسـت، زن در آن جا همیشـه 
برخـوردار  اساسـی اش  حقـوق  از  و  دارد  قـرار  دوم  جایـگاه  در 

نیسـت.«
بانـو احمـدی می گویـد بـا توجـه بـه مشـکالت زنـان و وجـود 
چالش هـای امنیتـی در افغانسـتان، بازگشـت به کشـور بـرای او 
دور از تصـور اسـت: »این کـه دوبـاره بـه محیطـی برگـردم کـه 
کوچک تریـن حـق مـن در آن جـا ارزشـی نـدارد برایـم دور از 
تصـور اسـت و حتـا نمی توانـم در مـورد آن فکـر کنـم. معلـوم 
نیسـت اگـر بـه افغانسـتان برگـردم، به  عنـوان یـک دختـر چـه 
سرنوشـتی در انتظـارم باشـد. مـن ممکـن بـود یکـی از کسـانی 
باشـم کـه در جریـان درس خوانـدن مورد حملـه قـرار گرفتند و 

جـان باختنـد.«
او کـه نسـبت بـه بهبـود وضعیـت زنـان در کشـور ناامیـد اسـت 
قابـل  تغییـر  اخیـر هیـچ  بـه دو دهـه ی  نزدیـک  در  می گویـد 
توجهـی در وضعیـت زنـان بـه وجـود نیامـده اسـت. »حتـا اگـر 
امـروز نـام مـادران ما در شناسـنامه نوشـته شـود، فکـر نمی کنم 
نتیجـه ی یـک جریـان فمینیسـتی درسـت و سـالم باشـد؛ چون 
بـه نظـر مـن چنین جریانی در افغانسـتان شـکل نگرفته اسـت و 
ایـن موفقیـت، نتیجـه ی فعالیت هـای مدنـی تعداد محـدودی از 
زنـان بـوده اسـت کـه صادقانـه در افغانسـتان کار می کننـد. من 

نمی توانـم امیـدی بـه ایـن وضعیـت داشـته باشـم.«
از موضـوع وضعیـت زنان به مسـأله ی صلح می رسـیم؛ مسـأله ای 
کـه رابطـه ی تنگاتنگی بـا وضعیت زنان کشـور دارد، بانو احمدی 
می گویـد ممکـن اسـت کـه در مسـأله ی صلـح بـا طالبـان زنـان 
بیشـترین آسـیب را ببیننـد: »بـا این کـه بـاور دارم زنـان امـروز 
افغانسـتان هیـچ گاه بازگشـت بـه گذشـته را نخواهنـد پذیرفـت، 
امـا نـوع برخـورد طالبـان با زنـان بر هیچ کس پوشـیده نیسـت و 
مـن فکـر می کنـم در صـورت توافـق صلـح، دوران سـیاه طالبان 
دوبـاره تکـرار شـود، بـه عبارتی، اصال بـه نتیجه ی مذاکـرات بین 

دولـت و طالبـان خوش بین نیسـتم.«
بانـو احمـدی می گویـد اگـر بخواهـد خوش بینانـه به ایـن قضیه 
نـگاه کنـد، بـاز هـم آن چـه بـرای او اهمیـت دارد موضـوع زنـان 
اسـت کـه بـه بـاور او بایـد در اولویت بحث هـای مذاکـرات صلح 
احتـرام  زنـان  دسـت آوردهای  بـه  بایـد  می افزایـد،  وی  باشـد. 
گذاشـته شـود و فرصت هـای سیاسـی، اجتماعـی، آموزشـی و 
کاری بیشـتری بـرای آنـان فراهـم شـود تـا بـا تحقق ایـن موارد 

تعـداد زنـان مسـتقل در کشـور افزایـش یابـد.
بـه بـاور بانـو احمـدی، مهم تریـن خواسـته ی زنـان افغانسـتان 
شـهروندان  به  عنـوان  این کـه  و  اسـت  حقوقـی  برابـری  تحقـق 
کشـور بـه تمـام حقـوق اساسی شـان دسترسـی داشـته باشـند.

نـوت: ایـن مطلـب را شـبکه جامعـه  مدنـی و حقوق بشـر تهیه 
کـرده و امتیـاز و مسـئولیت آن بـه ایـن شـبکه برمی گـردد. 

اب شعر به جنگ انبرابری یم رفمت

سـقوط رژیـم طالبـان او و خانـواده اش را بـا امیـد زیسـتن در 
آرامـش خاکـی که بـه آن تعلـق دارند از دیـاری دیگر به کشـور 
کشـاند. او کـه در هـرات زندگـی می کـرد، از صنف نهـم عضویت 
چنـد انجمـن ادبـی ایـن والیـت را دریافت کـرد و پـس از پایان 
دوره ی مکتـب و بـا گذرانـدن آزمـون کانکـور وارد دانشـکده ی 

ادبیـات فارسـی دانشـگاه هرات شـد.
باسـتان  هـرات  اهالـی  از  بانـوی جـوان شـاعر  احمـدی،  یکتـا 
می گویـد وقتـی خانـواده اش تصمیـم بازگشـت بـه افغانسـتان را 
گرفتنـد، همگـی تصـور خوبـی از زندگی در کشورشـان داشـتند 
و او هیچ وقـت فکـر نمی کـرده اسـت به  عنـوان یـک دختـر، در 

سـرزمین پـدری اش بـا مشـکالتی روبـه رو شـود.
می گویـد در تمام سـال هایی که در افغانسـتان زندگـی کرده، در 
حـال تـالش و مبـارزه بـوده و شـرایط افغانسـتان از او یک دختر 
مبارز سـاخته اسـت: »سـال های زیادی در افغانسـتان زیسـتم و 
در ایـن مـدت تـالش و مبـارزه کـردم، هرگـز از این کـه تصمیـم 
گرفتیـم بـه کشـور برگردیـم پشـیمان نیسـتم؛ چون افغانسـتان 
از مـن یـک دختـر قـوی، شـجاع و مبارز سـاخت، محیـط آن جا 
از مـن یـک یکتـای نتـرس سـاخت و بـه مـن مسـتقل بودن را 

آموخت.«
مصـروف  دارد  یـاد  بـه  کـه  زمانـی  از  می گویـد  احمـدی  بانـو 
فعالیـت در بخـش زنـان بـوده و کوشـش کـرده اسـت از هـر راه 
ممکـن از جملـه شـعر، بـه بازگـو کـردن مشـکالت زنـان و دفاع 
از حـق آنـان بپـردازد. »شـرایط زنـان در افغانسـتان مـرا به این 
واداشـت کـه بـرای برابـری حقـوق زن و مـرد و باال بردن سـطح 
آگاهـی زنانـی کـه از حقـوق خـود بی خبرنـد یـا کمتـر در مورد 
آن می داننـد تـالش کنـم، هرچند شـاید ایـن تالش انـدک بود، 
امـا سـعی می کـردم از طریـق فعالیت هـای مدنـی و شـعر کـه 
تنهـا سـالح من بـود در مقابـل آن چـه در اطرافم اتفـاق می افتاد 

واکنـش نشـان بدهم.«
او کـه چنـد سـالی اسـت دوبـاره مهاجـر شـده اسـت می گویـد 
یکـی از مشـکالت و دغدغه هایـی کـه در افغانسـتان داشـته این 
بـوده کـه شـعرهایش گاهـی به دلیـل بی پـرده و بدون سانسـور 
انعـکاس دادن مشـکالت زنـان با مخالفـت روبه رو می شـده، اما او 
در برابـر تمـام این مخالفت ها ایسـتادگی کرده اسـت: »هیچ وقت 
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بلومربگ: 

۱۰ نفتکش ایراین حامل سوخت راهی ونزوئال شد

فشار ترمپ به فرماندار جورجیا برای کمک به تغیری نتیجه انتخابات

از اهداف مندرج در  دولت هنوز گزارش نداده چه میزان 
بودجه از منبع صادرات محصوالت نفتی محقق شده، اما 
می دهد  نشان  کشور  کل  بازرسی  سازمان  کلی  آمارهای 
نفت  نفتی )صادرات  بودجه  اهداف  از  تنها 1۸ درصد  که 
و محصوالت نفتی( ۷ ماهه سال جاری خورشیدی تحقق 

یافته است.
همچنین یک منبع به بلومبرگ گفته است ایران در نظر 

دارد پاالیشگاه گاردون ونزوئال را تعمیر کند.
این منبع که نامی از وی برده نشده گفته است قبال در سال 
201۸ متخصصان چینی برای تعمیر این پاالیشگاه اظهار 

تمایل کردند، اما بعد از بررسی ها منصرف شدند.
تا دهه هفتاد  ونزوئال  پاالیشگاه های  این گزارش می گوید 
کرد،  اعالم  ملی  را  نفت  صنعت  کشور  این  که  میالدی 
توسط شرکت های اروپایی و امریکایی ساخته شده بود و 
معلوم نیست در حالی که متخصصان چینی کار تعمیر این 
ایرانی ها چگونه موفق خواهند  را رها کردند،  پاالیشگاه ها 

شد.
ایرانی ها قبال در ابتدای سال جاری خورشیدی دو پاالیشگاه 
ونزوئال را تعمیر کردند، اما یکی از آنها بعد از مدت اندکی 

دوباره از کار افتاد و دیگری دچار آتش سوزی شد.
این گزارش می گوید ایران برای تعمیر اساسی پاالیشگاه های 
شرکت های  ساخت  قطعات  و  تکنولوژی  به  نیاز  ونزوئال 

امریکا دارد.

تصدیق  اجازه  ایالت  داخلی  امور  وزیر  یا  ِکمپ  برایان 
در جورجیا  به سرعت  و  راحتی  به  من  بدهند  را  امضاها 
این دو مقام  این است که چرا  برنده خواهم شد... سوال 

›جمهوری خواه‹ همراهی نمی کنند؟«.
آقای کمپ در توییتی در واکنش نوشت که او »سه بار به 

طور علنی خواستار بررسی امضاها« شده است.
حداقل  خواست  ِکمپ  آقای  از  آن  از  بعد  ترمپ  آقای 
شود:  ایالتی  مجلس  ویژه  جلسه  یک  برگزاری  خواستار 
»این کاری است که راحت و فورا می توانی انجام بدهی.«
او بعدا بار دیگر هنگام سخنرانی در والدوستا در جورجیا 

گفت که فرماندار باید »خیلی کوبنده تر عمل کند.«
بَِرد رافِنسِپرگر وزیر امور داخلی ایالت، که جمهوری خواه 
تقلب  از  شواهدی  هیچ  که  گفت  چهارشنبه  روز  است، 

گسترده کشف نشده.
پیشتر گابریل استرلینگ، از مقام های انتخاباتی ایالت از 
حزب جمهوری خواه، رییس جمهور امریکا را ترغیب کرده 
بود از ادعاهای تقلب عقب نشینی کند چون باعث تحریک 
خشونت می شود. آقای بایدن با 306 رای در مقابل 232 
رای در کالج انتخاباتی - الکتورال - برنده انتخابات امریکا 
تایید رسمی  برای  این کالج روز 1۴ دسامبر  شده است. 

نتایج تشکیل جلسه خواهد داد.

تحریم کرده و حتی روسیه و چین نیز از ترس تحریم های 
امریکا از فروش سوخت به ونزوئال صرف نظر کرده اند و در 
نتیجه هم اکنون تنها ایران است که به ونزوئال، بزرگترین 

دارنده ذخایر نفتی جهان، سوخت تحویل می دهد.
تولید نفت ونزوئال طی سال های گذشته به شدت افت کرده 
و پاالیشگاه های کشور نیز به خاطر مدیریت ناکارآمد، فساد 

و عدم سرمایه گذاری تقریبا از کار افتاده اند.
از کمبود شدید  طی دو سال گذشته گزارش های زیادی 
این  اتکای  تقریبا  و  است  شده  منتشر  ونزوئال  در  بنزین 

کشور به بنزینی است که از ایران دریافت می کند.
را  خود  نفتکش های  برخی  نام  ایران  می نویسد  بلومبرگ 
را خاموش کرده  آنها  و سیستم سیگنال دهی  داده  تغییر 
تا در مسیر ونزوئال از دید شرکت های ردیابی نفتکش ها و 

امریکا مخفی بمانند.
از این روش ها  ایران معموال برای رد گم کردن کشتی ها 
که  سوئز  کانال  نزدیک  راه  جای  به  و  می کند  استفاده 
آفریقا  قاره  زدن  دور  با  است،  ردیابی  قابل  راحتی  به 

محموله های خود را به ونزوئال می رساند.
آینده خورشیدی صادرات  بودجه سال  در  روحانی  دولت 
را  نفتی  محصوالت  تومان  میلیارد  هزار   125 از  بیش 
گنجانده که معادل 15 درصد از کل بودجه است. در بودجه 
سال جاری این رقم ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که نسبت 

به پارسال دو برابر شده است.

کاری را ندارد - این درخواست را رد کرد.
آقای ترمپ در سراسر دوره انتخاباتی ادعا کرده است که 
افزایش شمار آرای پستی به تقلب گسترده می انجامد، اما 

شواهدی برای تایید این ادعا وجود ندارد.
رییس جمهور امریکا سپس سعی کرد با استفاده از توییتر 
فرماندار  »اگر  نوشت:  و  آورد  فشار  جورجیا  فرماندار  به 

محموله 1.5 میلیون بشکه ای که اردیبهشت راهی ونزوئال 
و دومین محموله هم که  بود  نفتکش شده  پنج  بار  شد، 
توسط امریکا توقیف شد، بر چهار نفتکش حمل شده بود.

یک منبع مطلع که نامی از وی برده نشده، به بلومبرگ 
از ونزوئال،  بازگشت  ایرانی هنگام  گفته است نفتکش های 
نفت این کشور را بار خواهند زد تا برای صادرات نفت خام 

ونزئال به بازارهای جهانی کمک کنند.
ونزوئال،  به  ایران  گازی  میعانات  حامل  نفتکش  نیز  قبال 
هنگام بازگشت نفت فوق سنگین ونزوئال را حمل می کرد. 

چین تنها مشتری رسمی نفت ایران و ونزوئال است.
با  موضوع  این  با  رابطه  در  نتوانسته  می نویسد  بلومبرگ 

مقامات ایران و ونزوئال تماس بگیرد.
امریکا خرید و فروش نفت و محصوالت نفتی با ونزوئال را 

برنده شوند کنترل سنا را از دست جمهوری خواهان خارج 
خواهند کرد.

شنبه  روز  صبح  ترمپ  آقای  پست،  واشنگتن  گزارش  به 
در تماسی برایان کمپ فرماندار این ایالت را ترغیب کرد 
خواستار حسابرسی امضاها در آرای پستی شود. یک منبع 
آگاه به این روزنامه گفت آقای کمپ - که اختیار چنین 

اطالعات روز: خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع 
گزارش داده که 10 نفتکش ایرانی حامل محصوالت نفتی 

راهی ونزوئال شده اند.
بنزین و  اوایل سال جاری خورشیدی یک محموله  ایران 
مواد شیمیایی 1.5 میلیون بشکه ای تحویل ونزوئال داده، اما 
دومین محموله سوخت ایرانی که کمی بیش از یک میلیون 
بشکه بود، توسط امریکا توقیف شد. اگرچه تهران می گوید 
که آن محموله را قبال فروخته بوده و از این رو دیگر آن را 

متعلق به خود نمی داند.
ایران همچنین چند ماه پیش دو میلیون بشکه نفت فوق 

سبک )میعانات گازی( تحویل ونزوئال داد.
به گزارش رادیو فردا، بلومبرگ میزان محموله سوختی را 
که هم اکنون از ایران راهی ونزوئال شده گزارش نداده، اما 

به  امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
است  آورده  فشار  ایالت جورجیا  خواه  فرماندار جمهوری 
به تغییر نتایج در این ایالت که با پیروزی جو بایدن همراه 

بوده کمک کند.
او در یک رشته توییت برایان ِکمپ را ترغیب کرد خواستار 

برگزاری جلسه ویژه مجلس ایالتی شود.
این ساعاتی پس از آن بود که آقای ترمپ در یک تجمع 
نامزدهای  از  حمایت  برای  جورجیا  ایالت  در  انتخاباتی 
دو  برای  گیری  رای  کرد.  شرکت  سنا  خواه  جمهوری 

کرسی این ایالت در سنا به دور دوم کشیده شده است.
از  همچنان  ترمپ  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
پذیرش نتیجه انتخابات خودداری می کند. او بدون ارائه 
شواهد مدعی است که پیروزی آقای بایدن ناشی از تقلب 
بوده است. با این حال چالش های حقوقی او در دادگاه ها 

تقریبا به طور کامل شکست خورده است.
و  بود  انتخابات  این  در  کلیدی  های  ایالت  از  جورجیا 
هزار   13 اختالف حدودا  با  آنجا  در  بایدن  آقای  پیروزی 
رای به دست آمد. این اولین بار از سال 1۹۹2 است که 

یک دمکرات در این ایالت برنده می شود.
با این حال جورجیا اکنون صحنه رقابت فشرده بر سر دو 
کرسی سناست. اگر دمکرات ها در دور دوم این رای گیری 

در  انسان دوستانه  کمک های  توزیع  در  که  المللی  بین 
حوثی ها  گرفتن  قرار  با  نگرانند  دارند،  مشارکت  یمن 
انتقال  امریکا،  تروریستی  های  سازمان  فهرست  در 
این  کنترل  تحت  مناطق  به  انساندوستانه  کمک های 

گروه مشکل شود.
به  دستیابی  با  تا  تالشند  در  ملل  سازمان  مقام های 
یک توافق سیاسی به جنگ در این کشور پایان دهند. 
وضعیت در این کشور درگیر جنگ با بحران اقتصادی 

و همچنین شیوع ویروس کرونا وخیم تر شده است.
برخی از رسانه های بین المللی از جنگ یمن به عنوان 
جنگ نیابتی بین ایران و عربستان سعودی یاد می کنند.
بزرگترین بحران  به عنوان  از کشور یمن  سازمان ملل 
درصد جمعیت 2۴  است. ۸0  کرده  یاد  انسانی جهان 

میلیون نفری یمن نیاز به کمک دارند.

تصمیم باعث می شود درگیری در یمن پایان یابد. یا 
بهتر است از تالش های فرستاده ویژه سازمان ملل برای 
جمع کردن هم طرفهای درگیر از جمله این گروه بر سر 

میز مذاکره، حمایت کرد.
منابع مطلع پنجشنبه به واشینگتن پست گفته بودند، 
است  درصدد  امریکا  خارجه  امور  وزیر  پومپئو،  مایک 
شبه  هفته  پایان  تا  ایران  بر  فشار  تشدید  راستای  در 
نظامیان حوثی را در فهرست گروه های تروریستی قرار 

دهد.
در همین زمینه، دبیرکل سازمان ملل هم در اول آذرماه 
امریکا  احتمالی  اقدام  پیامدهای  به  نسبت  سال جاری 
در تروریستی اعالم کردن شبه نظامیان حوثی هشدار 

داده بود.
نهادهای  کارکنان  و  امدادگران  رویترز٬  گزارش  به 

رویتـرز مـاه گذشـته بـه نقـل از دو منبع گـزارش داده 
بـود کـه دولـت دونالـد ترمـپ در صـدد اسـت شـبه 
نظامیـان حوثـی را در فهرسـت گـروه های تروریسـتی 

دهد. قـرار 
شبه نظامیان حوثی از پنج سال پیش تاکنون با ائتالف 
هستند.  نبرد  حال  در  سعودی  عربستان  رهبری  به 
حوثی ها صنعا پایتخت و دیگر شهرهای پرجمعیت یمن 

را در کنترل خود دارند.
تالش های صلح سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ 
در یمن از طریق یک راه حل سیاسی تاکنون نتیجه ای 

در بر نداشته است.
درباره  من  پرسش  است:  گفته  البوسعیدی  بدر  سید 
)قرار دادن حوثی در فهرست تروریستی( این است که 
با توجه به این که این گروه بازیگران اصلی است آیا این 

اطالعات روز: وزیر خارجه عمان روز شنبه 15 آذرماه 
به  سفر  جریان  امریکا  خارجه  وزارت  معاون  که  گفت 
فهرست  در  یمن  دادن حوثی های  قرار  مسقط موضوع 

گروه های تروریستی را مطرح کرد.
به گزارش رویترز، سید بدر البوسعیدی این موضوع را 
پاسخ  در  و  بحرین  پایتخت  منامه  در  نشست  یک  در 
به پرسشی در خصوص سفر اخیر دیوید شنکر، معاون 
مسقط  به  خاورمیانه  امور  در  امریکا  خارجه  امور  وزیر 

بیان کرد.
به نقل از رادیو فردا، وزیر امور خارجه عمان در ادامه 
نمی کنم طبقه  فکر  مطرح شد.  موضوع  این  بله  گفت: 
بندی کردن یا قرار دادن )در فهرست تروریستی( یکی 
از بازیگران اصلی در این درگیری راه حلی باشد و باعث 
نمی شود آنها وادار شوند که به پای میز مذاکره بیایند.

عمان: 
یسیت است یکا در حال برریس قراردادن حویث ها در فهرست ترور امر

هافبک اسپانیایی منچستریونایتد در شب 
کامبک شیاطین سرخ، آمار شگفت انگیزی 

را از خود به جای گذاشت.
لیگ  های  رقابت  یازدهم  هفته  ادامه  در 
منچستریونایتد  و  وستهام  انگلیس،  برتر 
در ورزشگاه لندن به مصاف هم رفتند که 
کامبک  و  پیروزی  با  پایان  در  دیدار  این 
پایان  به  سولسشر  گونار  اوله  شاگردان 

دی بروینه تا به اینجای فصل 2۸ موقعیت 
ایجاد کرده  تیمی هایش  برای هم  گلزنی 

است.
برای  که  ای  دقیقه   ۴5 در  فرناندز  برونو 
را  توپ  بار   ۴۴ رفت،  میدان  به  منچستر 
موقعیت   ۸ خلق  به  منجر  که  کرد  لمس 
بازی یک پاس گل  این  او در  گلزنی شد. 
شد  باعث  که  گلی  کرد.  مهیا  پوگبا  برای 

منچستر به بازی برگردد.
که  بفردی  منحصر  رکوردهای  بر  عالوه 
کرده  خلق  برتر  لیگ  در  فرناندز  برونو 
های  لیگ  سایر  با  مقایسه  در  او  است، 
اروپایی نیز وضعیت خوبی دارد. به نقل از 
بازیکن  هر  از  بیش  فرناندز   ،Squawka
شانس  اروپا  برتر  لیگ  پنج  در  دیگری 

گلزنی ایجاد کرده است.
وستهام  برابر  در  منچستریونایتد  پیروزی 
برتر  لیگ  جدول  چهارم  رده  به  را  آنها 
برای  فردا  سرخ  شیاطین  است.  رسانده 
اروپا  قهرمانان  لیگ  مهم  دیدار  برگزاری 
در برابر الیپزیش به آلمان سفر می کنند.

نیمه دوم جانشین دنی فن دبیک شد.
و  دوم  نیمه  در  پرتگالی  ساله  هافبک 26 
در حضور ۴5 دقیقه ای رکوردی بی نظیر 
در رقابت های لیگ برتر به ثبت رساند. او 
موفق شد در دیدار مقابل وستهام ۸ پاس 
کلیدی به هم تیمی هایش بدهد و در واقع 
۸ بار آنها را در موقعیت مسلم گلزنی قرار 

داد.
ایجاد  فرناندز  برونو  که  موقعیتی  هشت 
بازیکنی  تنها  او  تا  شود  می  باعث  کرد، 
مسابقه  یک  در  فصل،  این  در  که  باشد 
لیگ برتر این تعداد شانس گلزنی برای هم 
بر  عالوه  است.  کرده  ایجاد  هایش  تیمی 
بازی  اولین  زمان  از  منچستریونایتد  این، 
از  برتر، بیش  ملی پوش پرتگالی در لیگ 
است  کرده  کسب  امتیاز  دیگری  تیم  هر 

)51 امتیاز(.
فرصت   35 فصل  این  در  یونایتد  هافبک 
عالی گلزنی در لیگ برتر ایجاد کرده تا او 
نسبت به کوین دی بروینه هافبک خالق 
منچستریونایتد جایگاه بهتری داشته باشد. 

رسید.
در ایـن مسـابقه، ابتـدا تیـم وسـتهام بـود 
روی  دقیقـه 3۸  در  رسـید.  گل  بـه  کـه 
ارسـال کرنـر از سـمت چـپ و اثرگـذاری 
ریسـه، سـوچک در دهانـه دروازه و مقابل 
دروازه خالـی بـه راحتـی گل اول را به ثمر 
رسـاند و نیمـه اول بـا یـک گل بـه سـود 

وسـتهام بـه پایان رسـید.
فرناندز،  برونو  ورود  با  و  دوم  نیمه  در  اما 
منچستر  ماتا،  خوان  و  رشفورد  مارکوس 
آنها  و  داشت  بازی  به  باشکوهی  بازگشت 
توانستند با دو پاس گل از فرناندز و ماتا و 
گلزنی پوگبا، گرینوود و رشفورد بازی را با 

نتیجه 3 بر یک برنده شوند.
هر  مستقیم  تاثیرگذاری  بحث  از  جدا 
برونو  بازی،  این  در  سولسشر  تعویض   3
نظیری  بی  رکورد  ثبت  به  موفق  فرناندز 
فرناندز که  برتر شد.  لیگ  رقابت های  در 
جنوری  در  منچستر  به  ورودش  زمان  از 
باالیش  گذاری  تأثیر  خاطر  به  گذشته، 
همواره مورد ستایش قرار گرفته است، در 

کونته: رکوردشکین برونو فرناندز فقط در 45 دقیقه!
یکایی  کو در فوتبال آمر لوکا

هم موفق می شد

حمایت مولر از یواخیم لوو: 
آملان پشت تیم ملی بایستد

پیروزی  از  بعد  اینتر  سرمربی  کونته  آنتونیو 
لوکاکو  روملو  از  ستایش  به  بولونیا  مقابل 
می تواند  او  گفت  و  پرداخت  تیمش  مهاجم 

یکی از بهترین مهاجمین دنیا شود.
مصاف  به  خود  خانه  در  شب  شنبه  اینتر 
اشرف  گل  دو  با  شد  موفق  و  رفت  بولونیا 
حکیمی و یک گل از روملو لوکاکو حریفش 
با  بازی  ده  از  بعد  تا  دهد  شکست   1-3 را 
اختالف دو امتیاز نسبت به میالن صدرنشین 
در رتبه دوم جدول سری آ قرار بگیرد. البته 

میالن یک بازی کمتر از اینتر دارد.
آنتونیو کونته سرمربی اینتر در پایان بازی به 
ستایش از مهاجم بلجیمی اش روملو لوکاکو 
که در این بازی گلزنی کرد پرداخت و گفت 
او می تواند از این هم بهتر کار کند و به یکی 

از بهترین مهاجمین دنیا تبدیل شود.
من   « گفت:  تیمش  بازی  پایان  در  کونته 
بهتر  هم  این  از  می تواند  لوکاکو  معتقدم 
به  را  او  من  آمد  اینتر  به  روملو  وقتی  شود. 
توصیف  تراش نخورده  الماس  یک  عنوان 
با  او  بودم که  از همان موقع معتقد  کردم و 
مهاجمین  بهترین  از  یکی  به  بیشتر  تالش 
در مسیر درست  روملو  تبدیل می شود.  دنیا 
او همه خصوصیات فیزیکی  حرکت می کند. 
در عین حال  اما  دارد  را  فوروارد  یک سانتر 
فوتبال  کوارتربک های  قدرت  و  سرعت  از 

آمریکایی هم برخوردار است«.

می گوید  مونیخ  بایرن  ستاره  مولر  توماس 
سعی  اما  است  بایرن  با  موفقیت  تمرکزش 
می کند خودش را یک بار دیگر به تیم ملی 

آلمان تحمیل کند.
بازی های  اخیر  ماه های  در  که  مولر  توماس 
داده  انجام  مونیخ  بایرن  برای  درخشانی 
می گوید به فکر تیم ملی آلمان نیست بلکه 
همه حواسش را به موفقیت بایرن مونیخ داده 
اما اگر در آینده بتواند خودش را به تیم ملی 
تحمیل کند فرصت بازی کردن در مانشافت 

را از دست نخواهد داد.
شکست  از  بعد  خصوص  به  لوو  یواخیم 
دلیل  به  اسپانیا  مقابل  آلمان  ملی  تیم   0-6
مولر  توماس  گذاشتن  کنار  برای  تصمیمش 
و همچنین ژروم بواتنگ و متس هوملس با 

انتقادهایی شدید مواجه بوده است.
مقابل  بایرن  تساوی  از  بعد  مولر  توماس 
صدرنشینی  شدن  مستحکم  و  الیپزیش 
گفت:  اسکای  به  لیگا  بوندس  در  تیم  این 
شده.  دور  خیلی  برایم  ملی  تیم  مساله   «
بایرن  به  را  حواسم  همه  می کنم  سعی  من 
کنم. شما  تیمم کمک  به  زمین  در  و  بدهم 
رسانه ها می توانید هر چه می خواهید در این 
تمام هوش  فعاًل  باره صحبت کنید ولی من 
چه  بعداً  ببینیم  باید  است.  بایرن  حواسم  و 

می شود«.

با   PSG و  بارسلونا  بزرگ  باشگاه  دو 
انتقاالت  و  نقل  برای  بزرگی  احتماالت 
آتی مواجه هستند. نقل و انتقاالتی که سه 
ستاره بزرگ، مسی، نیمار و امباپه در مرکز 

آن هستند.
کانالهای ارتباطی بین بارسلونا و پاری سن 
هستند  شلوغ  روزهایی  انتظار  در  ژرمن 
و  رویایی  انتقال هایی  به  می تواند  که 
مسی  شود.  منجر  باشگاه  دو  بین  عجیب 
و  نیمار  و  برود  پاریس  به  است  ممکن 
نوکمپ  راه  است  ممکن  مقابل  در  امباپه 
انجام  امروز  با شرایط  بگیرند.  پیش  در  را 
چنین معامله ای دشوار به نظر می رسد ولی 

غیرممکن نیست.
شاهد  این  از  پیش  فوتبال  دنیای 
بوده  هم  این  از  تر  پیچیده  سناریوهایی 
است. به خصوص با توجه به اینکه هر دو 
استراتژی  این  به   PSG و  بارسا  باشگاه 
از  که  چرا  داد  خواهند  نشان  روی خوش 
نظر مالی به سود هر دو باشگاه خواهد بود.
لیونل  نقطه است که  این  از  شروع مساله 
مسی با توجه به تمدید نکردن قراردادش 
این  با  جاری  فصل  پایان  تا  تنها  بارسا  تا 
می تواند  قانون  طبق  و  دارد  قرارداد  تیم 
تیم ها  با دیگر  اول جنوری مذاکره  روز  از 
را شروع کند. تا چندی پیش تنها گزینه 

را برای انتقال به باشگاه کاتاالن راضی کند.
به  نسبت  بارسلونا  سابق  رئیس  بارتومئو 
PSG حس خوبی نداشت و هر چه باشگاه 
اجازه  کاتالونیا  در  او  کرد  تالش  فرانسوی 
انجام  باشگاه  دو  بین  بزرگی  معامله  نداد 
شود. رئیس آتی بارسلونا باید این را بداند 
که او با رقیبی قدرتمند مثل فلورنتینو پرز 
مواجه است که مدتها است کمین کرده تا 
امباپه را از پاریس به مادرید منتقل کند. 
روشن  روز  مثل  چیز  یک  اما  بارسا  برای 
کیلیان  مسی،  جدایی  صورت  در  است؛ 
برای پر کردن جای  بهترین گزینه  امباپه 

خالی او خواهد بود.

 2022 سال  در  خود  جهانی  جام  سفیر 
تعیین کنند.

راضی  بدون شک  استراتژی  این  کلید  اما 
کردن کیلیان امباپه برای انتقال به بارسلونا 
است. PSG در این صورت می تواند بدون 
تخطی از قوانین مالی جوانمردانه لئو مسی 
نیمار  کنار  در  را  او  و  بگیرد  به خدمت  را 
البته  معامله  این  باشد.  داشته  اختیار  در 
او  که  چرا  بود  خواهد  هم  امباپه  سود  به 
و  بود  خواهد  مسی  جانشین  نوکمپ  در 
می تواند به بت جدید بارسلونا تبدیل شود. 
قهرمانان  لیگ  و  طال  توپ  فتح  احتمال 
امباپه  است که می تواند  دیگر گزینه هایی 

ممکن برای مسی انتقال به منچسترسیتی 
می شود  گفته  حاال  اما  می رسید.  نظر  به 
قطری های پاری سن ژرمن از ماه فبروری 
کارتهای خود را بازی می کنند و می توانند 

با دست باال وارد این ماجرا شوند.
چند  که  است  آگاه  نیمار  موضع  از  مسی 
با  دوباره  خواهم  می   « گفت:  پیش  روز 
اتفاق  این  امیدوارم  و  مسی همبازی شوم 
فصل آینده بیفتد«. نیمار نگفت می خواهد 
در کجا با مسی همبازی شود ولی او آنقدر 
حال  در  بارسا  نداند  که  نیست  کم هوش 

حاضر پول کافی برای خرید او را ندارد.
آنتونال همسر مسی زندگی  گفته می شود 
در پاریس را به زندگی در منچستر ترجیح 
می دهد. از سوی دیگر لئو می داند که بازی 
لیگ  از  تر  راحت  برایش  فرانسه  لیگ  در 
می تواند  پاریس  در  و  بود  انگلیس خواهد 
چمپیونزلیگ  روی  بر  را  خود  تمرکز 

معطوف کند.
ها  باشگاه  بر  مالی  فشار  و  کرونا  اپیدمی 
چرا  نیست  کننده  نگران  مسی  برای  هم 
تاثیر  کرونا  از  قطری  نفتی  دالرهای  که 
باشگاه  اکثر  خالف  بر   PSG و  نپذیرفته 
های بزرگ مشکلی برای ولخرجی نخواهد 
اینکه  به  توجه  با  خصوص  به  داشت. 
قطری ها قصد دارند لئو مسی را به عنوان 

زوج میس-نیمار به امباپه بستیگ دارد
آینده لئو؛ شیخ قطری واقعی تر از شیخ امارایت

ید به سمت قهرماین پیش می رود اتلتیکو مادر
هفتمین پیروزی پیاپی روخی بالنکو در 
اللیگا قطعی شود. این تیم از 30 امتیاز 
ممکن 26 امتیاز را به دست آورده است. 
بـه نوشـته  میسـتر چیـپ )کارشـناس 
بـار  دو  تاکنـون  اتلتیکـو  اسـپانیایی( 
توانسـته اسـت به ایـن آمار دسـت یابد. 
در فصل ۹6-1۹۹5 در چنین شـرایطی 
26 امتیـاز داشـت و 1۴-2013 هم 2۷ 
پایـان هـر دو  امتیـاز کسـب کـرد. در 
فصـل قرمز و سفیدپوشـان فاتـح اللیگا 

 . ند شد

لمار در پست جدید بهترین سطح خود 
نیم  و  سال  یک  از  پس  و  داد  نشان  را 
به  نسبت  اتلتیکو  بازیکنان  کرد.  گلزنی 

فصل قبل عملکرد بهتری داشته اند.
پس از آتش بازی یورنته در آنفیلد، لمار 
دو هفته است که در اللیگا می درخشد 
و اررا و ارموسو بازی های خیلی خوبی 
را به نمایش گذاشته اند. با این شرایط 
حتی گلزنی برای اتلتیکو آسان تر شده 
دوم  گل  یورنته  لمار،  از  پس  است. 
تیمش را برابر وایادولید به ثمر رساند تا 

است نتایج مورد نظرشان را کسب کنند.
برابر  دیدار  در  آرجانتینی  سرمربی 
از بازیکنان خود که  وایادولید به برخی 
مدت زمان طوالنی در خط حمله بازی 
کرده بودند استراحت داد. حتی با وجود 
و  کاستا  دیگو  کاراسکو،  یانیک  نبود 
گرفت  تصمیم  سیمئونه  مصدوم،  لودی 
نیمکت  بر  را  کوکه  و  فلیکس  یورنته، 
سرمربی  برنامه  ابتدا  در  شاید  بنشاند. 
بازیکن  حضور  و  نداد  جواب  اتلتیکو 
شماره 1۴ نفس تازه ای به تیم داد اما 

که  امتیازاتی  به  توجه  با  اتلتیکومادرید 
کسب کرده است می تواند با این روند 
در پایان فصل جام قهرمانی را در اللیگا 

باالی سر ببرد.
اتلتیکومادرید حق دارد  به نقل از آس، 
از  دست  نباید  البته  کند  پردازی  رویا 
تفکر بازی به بازی بردارد. روخی بالنکو 
با تغییر نحوه بازی اش توانسته است در 
اللیگا نتیجه بگیرد. شاگردان دیگو پابلو 
سیمئونه از شروع فصل تهاجمی تر بازی 
شده  باعث  موضوع  این  که  کنند  می 
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به صورت کلی می توان گفت رساله 
»از رعیت به شهروند؛ ژست به 
منزله ی تبلور حافظه تاریخی« 
رساله راه گشا و به نوبه خود 
بی همتا است. حجم غالب این 
رساله  ژست های سیاست مداران 
و به اصطالح رهبران را مورد 
بررسی قرار داده است. به باور 
من، بخشی مهمی »از رعیت به 
شهروند« خوانشی در حد امکان 
دقیق و در عین حال انتقادی از 
چگونگی مواجهه سیاست مداران 
با مردم است.

هیچ سیاست مداری به معنای واقعی کلمه برای مردم کار نکرده است، نه تنها کار نکرده بلکه اکثرشان از موقعیت و قدرت شان 
سوءاستفاده و منافع مردم را نابود کرده  اند. اما در عوض، همیشه تالش کرده خودشان را آدم های صادق، متعهد و در خدمت 
مردم جلوه بدهند. به عبارت دیگر، رهبران افغانستان پوپولیست بوده اند و هستند. هم از رساله ی »از رعیت به شهروند« و 
هم از جاهاییی دیگر می شود به درک این نکته دست یافت. اما با وجودی که این رساله بیشتر با مسأله پوپولیسم و عوام فریبی 
جهت می گیرد، به باور من در قسمت بازگوییی این موضوع نسبتا ضعیف عمل کرده است.

رعیـت به شـهروند« خوانشـی در حد امکان 
دقیـق و در عین حـال انتقـادی از چگونگـی 
مواجهـه سیاسـت مداران بـا مـردم اسـت. از 
آن جایـی کـه در ایـن رسـاله تـالش صورت 
گرفته اسـت تا ظاهرشـدن سیاسـت مداران 
در حضـور مـردم را بررسـی کنـد می تـوان 
گفـت رسـاله ای اسـت کـه بیـش از آن کـه 
در پـی تبییـن بحـث »ژسـت بـه منزلـه ی 
تبلـور حافظـه تاریخی« باشـد، بحثی اسـت 
دیگـر  بخش هـای  پوپولیسـم.  مـورد  در 
ایـن کتـاب را در ایـن یادداشـت در نظـر 

نداشـته ام.
تـا آن جایـی که مـن در بـاره تاریـخ معاصر 
افغانسـتان می دانـم هیچ سیاسـت مداری به 
معنـای واقعـی کلمه بـرای مـردم کار نکرده 
اکثرشـان  بلکـه  نکـرده  کار  نه تنهـا  اسـت، 
سوءاسـتفاده  قدرت شـان  و  موقعیـت  از 
در  امـا  نابـود کرده  انـد.  را  مـردم  منافـع  و 
عـوض، همیشـه تـالش کـرده خودشـان را 
آدم هـای صـادق، متعهـد و در خدمت مردم 
جلـوه بدهنـد. بـه عبـارت دیگـر، رهبـران 
افغانسـتان پوپولیسـت بوده انـد و هسـتند. 
هـم از رسـاله ی »از رعیـت بـه شـهروند« 
و هـم از جاهایـی دیگـر می شـود بـه درک 
ایـن نکته دسـت یافـت. امـا با وجـودی که 
ایـن رسـاله بیشـتر بـا مسـأله پوپولیسـم و 
عوام فریبـی جهـت می گیـرد، بـه بـاور مـن 
نسـبتا  ایـن موضـوع  بازگویـی  در قسـمت 
ضعیـف عمـل کـرده اسـت. »از رعیـت بـه 
شـهروند« می توانسـت، بـه همان انـدازه که 
مسـأله ی مهـم را نشـانه رفتـه اسـت، چهره 
پوپولیسـتی رهبران افغانسـتان را بیشـتر از 

این هـا آشـکار کنـد.
به نظـر مـن، نتیجه گیـری کتـاب در کنـار 
این کـه احسـاس می شـود عجوالنـه صورت 
گرفتـه تخصصـی و نسـبتا انتزاعـی اسـت. 
بـا توجـه بـه کلیـت رسـاله ایجـاب می کرد 
کـه نتیجه گیـری نیز بـه همان سـبک کلی 
رسـاله صـورت می گرفـت؛ یعنـی بحث های 
انضمامـی، روشـن و قابـل فهـم بـه میـان 
می آمـد. امـا متأسـفانه نویسـنده صرفـا بـا 
اسـتفاده از کتـاب »وسـایل بی هـدف« ایـن 
بحث را به پایان رسـانده و شـاید چشـم انداز 

کلـی رسـاله را مخـدوش کرده باشـد.

یـاد خواهد کـرد، زندگی خود را فـدا کنیم. 
البتـه ایـن بحـث بـا موضـوع شـهرت طلبی 
کامـال تفـاوت دارد. زیـرا در این جـا بررسـی 
و اهمیـت مفهومـی به نـام »تاریـخ« مدنظر 
چنیـن  می توانـد  چـپ  نیـروی  بـود.  مـا 
رویکردشـان به تاریـخ را مـورد بازبینی قرار 

. بدهد
آدم هـا  طبقه بنـدی  موضـوع  دوم  نکتـه   
طبقه بنـدی  مارکسیسـم  حـوزه  در  اسـت. 
نظـام فکـری از مباحـث گـرم و پرکاربـرد 
اسـت. احتمـاال اولیـن چیـزی کـه مواجهـه 
آدم هـا بـا یکدیگـر و فعالیت شـان در جامعه 
را بـرای یـک مارکسیسـت مهـم می کنـد، 
طـرز تفکـر آدم هـا اسـت. معنـای سـخنم 
یـک  کـه  اسـت  ایـن  صریح تـر  به صـورت 
مارکسیسـت بیـش از آن کـه یـک فـرد را 
در قالـب یـک »انسـان« ببینـد، در قالـب 
»دموکـرات«،  »لیبـرال«،  »مارکسیسـت«، 
می بینـد.  این هـا  امثـال  و  »محافظـه کار« 
بـر همیـن اسـاس احتمـاال اهمیـت آدم هـا 
روزنـه  ایـن  از  مارکسیسـت  یـک  بـرای 
سـنجیده می شـود کـه فـرد چـه انـدازه بـه 
مکتـب مارکسیسـم گرایـش دارد و یا چقدر 
ظرفیـت تبدیل شـدن بـه یک مارکسیسـت 
پرتحـرک و انقالبـی را دارد. آن کـه ظرفیـت 
تبدیل شـدن به یـک انقالبی و مارکسیسـت 
پرانـرژی را دارد، محتـرم و عزیـز اسـت امـا 
آن کـه ایـن ظرفیت را نـدارد ارزشـی ندارد. 
و همین طـور هـر آن کـه سـرمایه دار اسـت 
خوک صفـت و دزد اسـت و آن کـه بـه برابـر 
آدم هـا  میـان  امکانـات  و  سـرمایه  مطلـق 
بـاور دارد قدیـس بـه تمـام معنـا اسـت. از 
نـگاه  مارکسیسـت ها  اکثـر  لحـاظ،  ایـن 
بـه  بیش ازحـد جزم گرایانـه  و  ایدئولوژیـک 
دیگـر  »افق هـا«ی  و  دارد  امـورات  بعضـی 
نیـز  نمی بینـد. داشـتن چنیـن دیـدگاه  را 

نمی توانـد قابـل دفـاع باشـد.
روی  گذاشـتن  انگشـت   امـا  سـوم  نکتـه 

– گـره خـورده اسـت.  انضمامـی  به لحـاظ 
فهـم مارکسیسـم بـدون فهـم فلسـفه هگل 
فلسـفه  زیـرا  ناممکـن.  تقریبـا  کاری سـت 
مارکـس کال تحـت تأثیر فلسـفه هـگل قرار 
دارد و هـگل فیلسـوفی بـود کـه »تاریـخ« 
مرکزی تریـن جایـگاه را در نظـام فکری اش 
جایـگاه  می رسـد  به نظـر  امـا  داشـت. 
کم وبیـش  مارکسیسـم  حـوزه  در  تاریـخ 
رویکـرد  اسـت.  شـده  انحرافاتـی  دچـار 
بیشـتر  تأکیـد  بـا   – مارکسیسـت ها  اکثـر 
از  آرمان گرایانـه  برداشـت  بـر کسـانی کـه 
مارکسیسـم دارنـد – به تاریـخ غیرمعقول و 
حتـا غیراخالقی اسـت. زیرا به نظر می رسـد 
بـه  تبدیـل  مارکسیسـت ها  بـرای  تاریـخ 
امری شـده کـه کم وبیـش از جایـگاه االهی 
برخـوردار اسـت. دقیقـاٌ به همان شـکل که 
مثـال بحث هـای چـون »نبـوت« و »معـاد« 
بـرای مسـلمان ها نقدناپذیر و بسـیار باارزش 
مارکسیسـت ها  بـرای  »تاریـخ«  اسـت، 
شـنیده  بارهـا  احتمـاال  اسـت.  ارزشـمند 
باشـید کـه مارکسیسـت ها طـوری از تاریخ 
یـاد می کننـد کـه گویـا می خواهنـد تمـام 
ایـن  کننـد.  فـدا  آن  بـرای  را  زندگی شـان 
تغییـر  بـرای  می توانـد  زندگـی  فداکـردن 
تاریـخ باشـد، می توانـد بـرای بازگشـت بـه 
یـک مقطـع خـاص از تاریـخ باشـد و یا هم 
می تواند در راسـتای پیوسـتن نام و یادشـان 
بـه تاریـخ باشـد. در هرصـورت، معیـار برای 
ایـن افراد تاریخ اسـت و نه زندگـی در زمان 

. ل حا
امـا اگـر روزنـه انتقـادی ایـن دیـدگاه را به 
بررسـی بگیریـم بایـد گفـت مـا نمی توانیـم 
اهمیـت تاریـخ و تأثیـری را کـه تاریـخ بـر 
از  امـا  بگیریـم،  نادیـده  دارد  مـا  زندگـی 
طـرف دیگـر مجـاز نیسـتیم زندگـی خـود 
را بـرای تاریـخ فـدا کنیـم. بـه باور مـن، ما 
نمی توانیـم با ایـن رویکرد وارد عمل شـویم 
کـه چـون تاریـخ از مـا در آینـده بـه نیکـی 

بـاز  دهـان  هروقـت  کـه  باشـد  یادتـان 
می کنیـد تـا حرفـی بزنید قـادر نیسـتید به 
ریسـمان هیچ  سـنتی درآویزید و انگار هیچ 
از کلمه هایـی کـه مـو الی درزشـان  یـک 
آزادی،  نمی خـورد:  دردتـان  بـه  نمـی رود 
پیشـرفت، دموکراسـی، حقوق بشر، حکومت 
قانون مـدار... بایـد تقـال کنیـد و ایـن وضـع 
بی آن کـه  کنیـد،  وصـف  را  تحمل ناپذیـر 
طنابـی بـه دسـت تان باشـد تـا خـود را بـه 
مـددش از ایـن چـاه تاریک بیرون کشـید... 

.)12۴ بی هـدف،  )وسـایل 
کتـاب، و یـا در واقـع رسـاله ی »از رعیـت 
ارونـد،  عتیـق  نوشـته ی  شـهروند«،  بـه 
تالشـی اسـت در جهـت شـناخت وضعیت؛ 
وضعیتـی کـه بـه قـول آگامبـن همـه بـه 
ایـن  داریـم.  اذعـان  آن  »تحمل ناپذیـری« 
کتـاب هفته قبـل در انتشـارات امیری مورد 
نقـد و بررسـی قـرار گرفـت. از آن جایـی که 
»از رعیـت بـه شـهروند« اساسـا یـک کتاب 
یـک  از  و  اسـت،  مارکسیسـم  حـوزه  در 
زاویـه خـاص تاریخ افغانسـتان معاصـر را در 
معـرض دیـد قـرار می دهـد، در ابتـدا تالش 
می کنـم روی چنـد مـورد کلـی و مرتبط به 
حـوزه چـپ – که ادعـای شـناخت دقیق از 
ایـن حـوزه نـدارد و بـه برداشـت عمومی از 
چـپ نزدیک اسـت – و سـپس نکته هایی را 

در مـورد خـوِد اثـر بیـان کنم. 

نگاه زیرچشمی به چپ
نـام  بـه  آن  از  کـه  آنچـه  یـا  و  چـپ، 
مارکسیسـم نـام بـرده می شـود، در جوامـع 
مختلـف اکثرا به عنـوان نیـروی منتقد وضع 
موجـود حضـور داشـته اسـت. هـر جامعه و 
هـر وضعیـت نیـاز بـه نیروی هایـی دارد که 
افسارگسـیختگی ها و  از  تـا  باشـند  منتقـد 
چیـزی  هـر  دامن گیـر  کـه  کسـالت هایی 
خواهـد شـد، جلوگیـری کنـد. البتـه این که 
نیـروی چپ در این مـورد چقدر موفق عمل 
می کنـد به صـورت کامـل ارتبـاط می گیـرد 
بـا شـناخت دقیـق طرفـداران این حـوزه از 
وضعیـت جامعـه. امـا در هرصـورت نیـروی 
چـپ ایـن کار را انجـام می دهـد، و از این رو 
حضـورش ضرورت خـود را تبییـن می کند. 
امـا از طـرف دیگـر، مارکسیسـم همـواره با 
انتقادهـای تند همراه شـده اسـت. یک نگاه 
اجمالـی بـه قـرن بیسـتم و جنایت هایی که 
مارکسیسـت ها در کشـورهایی چـون چیـن 
می دهـد  نشـان  دادنـد،  انجـام  روسـیه  و 
کـه چـپ به عنـوان لکـه سـیاه و مانـدگار 
کـرده  مانـدگار  را  خـودش  تاریـخ  دل  در 
اسـت. گذشـته از این کـه ایـن موضوع هـا را 
چگونـه می تـوان بـه بررسـی گرفـت اما من 
در این جـا روی سـه مـورد به صـورت خیلی 

خالصـه اشـاره می کنـم.
نکتـه اول این که چپ به صورت ناگسسـتنی 
بـا تاریـخ – چـه به لحـاظ مفهومـی و چـه 

مـوردی اسـت کـه نیـروی چـپ به صـورت 
اسـتثنایی و بی نظیر نسـبت به بقیـه نیروها 
در آن موفـق عمـل می کنـد، و آن هـم تفکِر 
معطـوف به »مـردم« و معطوف بـه »عمل« 
بـه صـورت  را می تـوان  نکتـه  ایـن  اسـت. 
دیگـر نیـز بیان کـرد. برداشـت چـپ از کار 
روشـن فکری کارآمدتریـن برداشـت اسـت. 
مـن بـه برداشـت های عجیـب و غریبـی که 
از کلمـه »روشـن فکر« صـورت گرفته اسـت 
توجـه دارم، بـرای همیـن در به کاربردن این 
کلمـه احتیـاط بـه خـرج می دهـم. مـن در 
این جـا به صـورت کلـی مفهـوم روشـن فکر 
را متـرادف بـا کسـی که آگاهی بخش اسـت 
و از ایـن آگاهـی در عمـل روزمـره اسـتفاده 

می کنـد، در نظـر می گیـرم.
خـارج از حـوزه مارکسیسـم اکثـر بحث هـا 
و کارهـای روشـن فکری صرفـا بـرای یـک 
تعـداد متخصـص قابـل درک بـوده و مثـل 
این کـه تبدیـل بـه یک امـر شـیک و تفننی 
باشـد  قـرار  اگـر  ایـن رو  از  اسـت.  شـده 
یـک  بـه  تبدیـل  روشـن فکرانه  بحث هـای 
مرجـع و جریان شـود، باید از چـپ بیاموزد. 
مقدمـه ای  را  روشـن فکری  کار  چـپ  زیـرا 
بـرای »عمـل« می دانـد و نـه کاری بـرای 
فرهیخته شـدن و باسوادشـدن. بـاور من این 
اسـت که کار روشـن فکری را باید از حلقات 
تخصصـی که صرفا چنـد آدم تحصیل کرده 
تـوان درک آن را دارد، بیرون بکشـیم. بحث 
مـردم  بـه  آگاهی دهـی  بـه  معطـوف  بایـد 
باشـد. البتـه در این جـا یـک خطـر دیگر ما 
را تهدیـد خواهـد کـرد، و آن هـم فروافتادن 
در دام پوپولیسـم اسـت. چـپ، در صورتـی 
کـه بـه ایـن خطـر واقـف باشـد، می توانـد 
به عنـوان مؤثرتریـن نیـرو در جامعـه عمـل 

. کند

»از رعیت به شهروند«
به صـورت کلـی می تـوان گفـت رسـاله »از 
منزلـه ی  بـه  ژسـت  شـهروند؛  بـه  رعیـت 
تبلـور حافظـه تاریخـی« رسـاله راه گشـا و 
بـه نوبـه خـود بی همتـا اسـت. حجـم غالب 
و  سیاسـت مداران  ژسـت های  رسـاله   ایـن 
بـه اصطـالح رهبـران را مـورد بررسـی قرار 
داده اسـت. بـه بـاور من، بخشـی مهمی »از 

عباس اسدیان

نگاهی به کتاب »از رعیت به هشروند«

عتیق اروند در حوزه مارکسیسم و تاریخ افغانستان پژوهش 
می کند. مهم ترین کتاب های ایشان عبارت از »یا سوسیالیسم 
یا توحش«، »شهرکشی«، »زن و سنت تعویذ نویسی« می باشد.


