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

دانشمندیکهبه»عمرکردنبدونپریشدن«فکرمیکند
کنند،  زندگی  خود  سالگی   100 تا  راحت  خیلی  بتوانند 
عصبانی شده بودند، ترک کند. عین اتفاق در مهمانی های 
شام که استیل به آن دعوت می شود می افتد. هرچند در 
این دست مهمانی ها واکنش ها در برابر او مؤدبانه تر است، 

اما شک مردم همچنان پابرجاست.
ما در مورد پیری، سال خوردگی یا سال مندی به  عنوان یک 

حقیقت اجتناب ناپذیر زندگی مان | صفحه 4

هرگاه که زیست شناس »اندرو استیل« اندیشه هایش را در 
مورد پیری برای مردم بیان می کند ــ این که پیری یک 
بیماری است و امکان دارد روزی بتوانیم آن را مانند سایر 
بیماری ها درمان کنیم ــ مردم اغلب باورش نمی کنند و 
گاه هم از کوره در می روند. او یک بار در عروسی یکی از 
دوستانش مجبور شد گروهی از مهمانان را که از گفته ی 
او مبنی براین که امکان دارد انسان ها در آینده ی نزدیک 

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند 
یک  حمله ی  نتیجه ی  در  ارتش  نیروی  شش  که 

نفوذی گروه طالبان در شهر غزنی کشته شده اند...
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امریکا معافیت تحریمی 
عراق برای واردات گاز 
از ایران را برای سه ماه 

دیگر تمدید کرد

آمار درخشان ابرستاره 
آرجانتینی در نوکمپ

مسی: 750 بازی برای بارسا 
افتخار بزرگی است صفحه 7صفحه 6

روز گذشته هیأت مذاکراتی دولت افغانستان برای 
دور دوم مذاکرات بین االفغانی به دوحه رفت. نادر 
نادری از اعضای هیأت و سخن گوی تیم مذاکراتی 
به قطر گفت، هیأت  با سفر  افغانستان همزمان 
افغانستان با آمادگی کامل و با پشتیبانی نظریات 
و راهنمایی های الزم برای آغاز موفقانه دور دوم 
مذاکرات صلح به قطر می رود که گفت وگوها را 
از سر گیرد. هیأت افغانستان سه هفته در کابل 
این  در  هیأت  اعضای  گفته های  براساس  بود. 
سه هفته آن ها سرگرم مشوره با رهبری دولت، 
اعضای شورای عالی مصالحه، سایر مقام ها و مردم 

افغانستان بودند. 
این  از  مهم تری  افغانستان مسأله ی  مردم  برای 
نیست که هیأت افغانستان یکدست، با آمادگی 
قرار  طالبان  برابر  در  روشن  دیدگاه  با  و  کامل 
می گیرد. دور دوم مذاکرات سرنوشت ساز است. 
سرنوشت  قدرت،  تقسیم  مسأله ی  دور  این  در 
در  آتش بس  طرح  افغانستان،  آینده ی  نظام 
مسائل  و  طالبان  نظر  از  موقت  حکومت  مقابل 
اساسی صلح افغانستان روی میز گذاشته خواهد 
شد. دست  کم سه منبع از هیأت مذاکره کننده ی 
دولت گفته اند که در دور دوم، محورهای اصلی 

مذاکرات همین ها است...
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معاون دوم ریاست جمهوری: 
قانون اساسی نباید 
قربانی صلح با طالبان شود

توافق عربستان و قطر برای بازگشایی 
مرزها و پایان تحریم ها

ستاره جوان سویا پازل سولسشر را 
تکمیل می کند

بازار سوت وکور کتاب
وشان: راهی جز بستن و رفتن نیست کتاب فر
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اطالعات روز: در آستانه ی آغاز دور دوم مذاکرات 
صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان، سرور 
دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می گوید 
که قانون اساسی نباید قربانی روند صلح شود...

بودجهیکداحتیاطی92
اضطراریدرسالمایل1398
چگونهمرصفشدهاست؟

یک  به  نزدیک  که  می دهد  نشان  رسمی  اطالعات 
اضطراری  کد 92  از  افغانی  میلیون  و 110  میلیارد 
در سال مالی 1398 به اهداف مراسم حج، رسیدگی 
خریداری  طبیعی،  حوادث  احتمالی«،  »حوادث  به 
و  شهدا  بازماندگان  برای  نقدی  کمک  و  آپارتمان 
زخمی ها، کارمندان دولتی و افراد دیگر مصرف شده 
است. در سندی که اطالعات روز در اختیار دارد در 

برخی موارد اهداف مصرف مبهم است. 
حمایت از خبرنگاران، تحکیمات برای آب خیزی دریا، 
در  آبرسانی  شبکه های  اعمار  و  گندم  انتقال  کرایه 
شماری از والیات از اهداف دیگری است که بودجه ی 
کد 92 اضطراری برای آن اختصاص داده شده است. 
رییس  و  رییس جمهور  حکم   98 با  مصارف  این 
انجام  اداره   13 در  ملی  وحدت  حکومت  اجرائیه ی 

شده است...
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صفحه 2

سه عضو 
یک خانواده 

در رویداد ترافیکی 
در بلخ جان باختند

شش نیروی ارتش 
در حمله ی نفوذی طالبان 

در غزنی کشته شدند عبداهلل در 
دیدار با خلیل زاد: 

افزایش خشونت ها 
پذیرفتنی نیست

هیأت مذاکره کننده افغانستان دیروز )سه شنبه، 16جدی( 
پس از رخصتی سه هفته ای عازم دوحه، پایتخت قطر شد 

تا دور دوم مذاکرات را آغاز کند.
کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ی | صفحه 5

آتشبسفوری؛
خواستمردمافغانستان

وانکارطالبان

کرات؛ دوردوممذا
نگراینازخطرچنددستیگ

دور دوم مذاکرات با طالبان؛ 
هیأت مذاکره کننده ی دولت افغانستان به قطر رفت
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اند.
قرار بود دور دوم مذاکرات صلح میان دولت 
افغانستان و گروه طالبان دیروز در قطر آغاز 

شود.
این مذاکرات در 22 سنبله ی سال جاری در 
تاریخ 22 قوس  و در  یافت  دوحه گشایش 

برای 20 روز متوقف شد.
در دور نخسـت ایـن مذاکـرات کـه حـدود 
هیأت هـای  گرفـت،  زمـان  مـاه  سـه 
اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی 
افغانسـتان و گـروه طالبـان روی طرزالعمل 

رسـیدند. توافـق  بـه  مذاکـرات 
روی  توافق  از  پس  طرف  دو  هیأت های 
بیشتر  مشورت های  به منظور  طرزالعمل، 
سه  توقف  به  مذاکرات،  آجندای  روی 

هفته ای مذاکرات توافق کردند.

از  »من  است:  گفته  جدی(   16 )سه شنبه، 
ازین  استفاده  با  که  می خواهم  دوطرف  هر 
فرصت زمینه را برای کاهش خشونت ایجاد 
کنند تا بیشتر کشتار افغان ها خاتمه یافته 
برای  آید که  میان  به  ثبات سیاسی  و یک 
قبول  قابل  افغانستان  جامعه  اقشار  همه ی 

باشد.«
او افزوده است که »چشم به راه از سرگیری 
گروه  و  دولت  میان  صلح  مذاکرات«  سریع 

طالبان می باشد.
ناتو نیز از سفر این هیأت به دوحه استقبال 
نماینده ی  پونتیکورو،  ستیفانو  است.  کرده 
غیرنظامی ناتو در افغانستان در تویتی گفته 
از تالش های  این سازمان  اعضای  که  است 
صلح افغانستان حمایت می کنند و خواهان 
آن  در  اخیر  دهه ی  دو  دستاوردهای  حفظ 

مردم افغانستان است.
به گفته ی آقای نادری، هیأت مذاکره کننده 
آغاز  برای  الزم  رهنمایی های  و  نظریات  از 
موفقانه ی دور دوم مذاکرات صلح برخوردار 
تأمین صلح  به منظور  تا  آماده است  شده و 
سر  از  را  گفت وگوها  کشور  در  سراسری 

گیرد.
دفتـر هیـأت معاونـت ملـل متحـد از سـفر 
بـه  افغانسـتان  اسـالمی  هیـأت جمهـوری 
دوحـه اسـتقبال کـرده و گفتـه اسـت کـه 
در  طـرف  دو  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای 
دور دوم مذاکـرات صلـح تـالش کننـد کـه 
زمینـه را بـرای کاهـش خشـونت ها فراهـم 

. کند
دبیرکل  ویژه ی  نماینده ی  الینز،  دیبرا 
دیروز  افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان 

اطالعات روز: اعضای هیأت مذاکره کننده ی 
دیروز  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
)سه شنبه، 16 جدی( برای پیشبرد مذاکرات 
صلح با گروه طالبان به شهر دوحه، پایتخت 

قطر رفته اند.
نادر نادری، سخن گوی هیأت مذاکره کننده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان در تویتی گفته 
است که اعضای این هیأت پس از سه هفته 
شورای  اعضای  دولت،  رهبری  با  مشورت 
اعضای  و  رییسان  ملی،  مصالحه ی  عالی 
شورای ملی، فعاالن سیاسی و مدنی و سایر 
اقشار جامعه به منظور از سرگیری مذاکرات 
صلح با طالبان، کابل را به قصد دوحه ترک 

کرده اند.
مشورت ها  جریان  در  که  است  افزوده  او 
مشخص شد که آتش بس نخستین خواست 

کراتباطالبان؛ دوردوممذا
کرهکنندهیدولتافغانستانبهقطررفت هیأتمذا

ریاست جمهوری  دوم  معاون  هم،  سویی  از 
افغانستان هرگز نمی پذیرد  افزود که دولت 
و  اساسی«  »قانون  »جمهوریت«،  که 
یا  و  »امارت«  قربانی  شهروندی  حقوق 
تأکید  او  شود.  دیگر  »دیکتاتور«  نظام  هر 
ذلت  »سند  که  را  پیمانی  دولت  که  کرد 
خشونت  و  جنگ  و  باشد  افغانستان  مردم 
تأیید  نیز  بخشد،  تداوم  را  ستم ساالری«  و 

نمی کند.پ
نیز  افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی  هیأت 
به  دیروز  این گفت وگوها  پیشبرد  به خاطر 

شهر دوحه، پایتخت قطر رفت.
مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه 
طالبان در 22 سنبله ی سال جاری در دوحه 
گشایش یافت و در تاریخ 22 قوس برای 20 

روز متوقف شد.
در دور نخست این مذاکرات که حدود سه 
ماه زمان گرفت، هیأت های مذاکره کننده ی 
جمهوری اسالمی افغانستان و گروه طالبان 
روی طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیدند.

شده  بیان  ماده  سه  یا  و  دو  طی  اساسی 
است.«

کنارگذاشتن  معنای  به  موقت  »اداره ی 
نظام است«

سرور دانش گفت که طرح اداره ی موقت هم 
اساسی  قانون  فروپاشی  و  گست  معنای  به 

است و لغو این قانون را در پی دارد.
او تأکید کرد که روی کارآمدن اداره ی موقت 
بلکه  نیست،  اشخاص  جابه جای  معنای  به 
قوای  و  نظام  تمامی  که  است  معنا  این  به 
دولت کنار گذاشته شود و روند دولت سازی 

و نظام سازی از نو آغاز شود.
کرد:  عالوه  دانش  آقای  حال،  همین  در 
»تداوم نظام و حفظ چارچوب و ارزش های 
آن  لغو  و  بوده  ضرورت  یک  اساسی  قانون 
کشور  بی ثباتی  باعث  و  ملی  منافع  ضد  بر 

می شود.«
او همچنان گفت که دفاع از نظام به معنای 

دفاع از حکومت و یا اشخاص نیست.

قبول  مورد  و  ثابت  و حقوقی  نظم سیاسی 
را ندارد.

سـرور دانـش در بخشـی از صحبت هایـش 
در  طالبـان  ادعـای  کـه  افـزود  همچنـان 
مـورد مغایـرت ایـن قانـون نیـز بی اسـاس 
و بی دلیـل اسـت. او تأکیـد کـرد: »قانـون 
هویـت  سـمبول  و  مظهـر  مـا  اساسـی 
ایـن  مـاده ی  هیـچ  اسـت.  مـا  اسـالمی 
نـدارد،  مغایـرت  اسـالم  بـا  نه تنهـا  قانـون 
و  نظـام  اسـالمیت  تضمین کننـده ی  بلکـه 

اسـت.« کشـور  اسـالمیت 
تعدیل  آقای دانش گفت که  از سویی هم، 
تعداد  و  است  ضرورت  یک  اساسی  قانون 
ابهام آلود  همچنان  قانون  این  ماده های  از 
اساسی  قانون  هر  که  گفت  او  می باشد. 
پس از 1۷ سال نیاز به تعدیل دارد و باید 
این  در  پیش بینی شده  شرایط  براساس 

قانون، تعدیل شود.
قانون  الغای  از  غیر  »تعدیل  کرد:  تأکید  او 
اساسی است. شیوه ی تعدیل در خود قانون 

دوم  دور  آغاز  آستانه ی  در  روز:  اطالعات 
و  افغانستان  دولت  میان  صلح  مذاکرات 
دوم  معاون  دانش،  سرور  طالبان،  گروه 
قانون  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 

اساسی نباید قربانی روند صلح شود.
آقای دانش که دیروز )سه شنبه، 16 جدی( 
از  گرامی داشت  مناسب  به  مراسمی  در 
هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی در 
کابل صحبت می کرد، گفت: »قانون اساسی 
و  بنیه  نباید  صلح  شود.  صلح  قربانی  نباید 
ساختار اصلی و مشروعیت قانون اساسی را 

متالشی کند.«
این  افغانستان  اساسی  قانون  که  گفت  او 
و  صلح  طرح  نوع  هر  که  دارد  را  ظرفیت 

تحول سیاسی را برتابد.
ریاست جمهوری  دوم  معاون  هم،  سویی  از 
کشور گفت که هدف طالبان و حامیان این 
مذاکرات صلح،  در  قانون  این  نفی  از  گروه 
گفته ی  به  چون  است؛  نظام  »فروپاشی« 
هیچ  افغانستان  اساسی،  قانون  بدون  او، 

یاستجمهوری: معاوندومر

قانوناسایسنبایدقرباینصلحباطالبانشود

افزایش خشونت ها را غیرقابل قبول دانسته 
خشونت ها  مالحظه ی  قابل  کاهش  بر  و 

تأکید کرده است.
خرسندی  ابراز  با  همچنان  خلیل زاد  آقای 
از پایان دور نخست مذاکرات بین االفغانی و 
آغاز دور دوم این مذاکرات، بر دوام حمایت 
تأکید  افغانستان  صلح  تالش های  از  امریکا 

کرده است.
نیز  افغانستان  دولت  مذاکره کننده ی  هیأت 
به  دیروز  این گفت وگوها  پیشبرد  به خاطر 

شهر دوحه، پایتخت قطر رفت.

تالش می کند که از فرصت ایجادشده برای 
دست یابی به صلح دایمی و ثبات در کشور 

استفاده کند.
قتل های  و  خشونت ها  افزایش  همچنان  او 
بر  و  خوانده  قبول  غیرقابل  را  هدفمند 
صلح  به  دست یافتن  برای  دایمی  آتش بس 

پایدار تأکید کرده است.
در همین حال، زلمی خلیل زاد گفته است 
به میان آمده  فرصت  از  باید  طرف ها  که 
به  دست یافتن  برای  را  استفاده  بیشترین 
صلح دایمی و قطع جنگ کنند. او همچنان 

اسکات میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع 
در افغانستان نیز در آن حضور داشته اند.

این  در  عبداهلل  عبداهلل  اعالمیه،  از  نقل  به 
دیدار از همکاری ها و حمایت های همیشگی 
ابراز  افغانستان  صلح  تالش های  از  امریکا 
دوم  دور  که  است  گفته  و  کرده  قدردانی 
مذاکرات میان دوطرف آغاز می شود و هیأت 
مذاکره کننده ی دولت با حمایت قاطع نظام 

به قطر رفته است.
افغانستان  که  است  گفته  عبداهلل  آقای 
و  است  متعهد  صلح  به  دست یافتن  برای 

ملی  عالی مصالحه ی  روز: شورای  اطالعات 
این  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  که  می گوید 
ویژ ه ی  نماینده ی  خلیل زاد،  زلمی  و  شورا 
و  دیدار  باهم  افغانستان  صلح  برای  امریکا 
در مورد دور دوم مذاکرات صلح میان دولت 
افغانستان و گروه طالبان گفت وگو کرده اند.

عالی  شورای  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
است  آمده  رسیده،  نشر  به  ملی  مصالحه ی 
 16 )سه شنبه،  دیروز  صبح  دیدار  این  که 
جدی( در قصر سپیدار صورت گرفته است. 
و  کابل  در  امریکا  سفیر  ویلسون،  راس 

عبدهللادردیدارباخلیلزاد:
افزایشخشونتهاپذیرفتیننیست

ششنریویارتشدرحملهینفوذیطالباندرغزینکشتهشدند
در این رویداد، دو نفر از نیروهای ارتش کشته و پنج نفر دیگر این نیروها زخمی شده اند.

در خبرنامه آمده است که نفوذی طالبان به کمک متباقی جنگ جویان این گروه موفق شده 
است که از ساحه فرار کند.

لوای سوم قول اردوی 203 تندر همچنان گفته است که ارتش در این مورد تحقیقات خود 
را آغاز کرده است.

گروه طالبان اما در خبرنامه ای ادعا کرده است که در این حمله ی نفوذی این گروه، هفت 
سرباز کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده اند.

والیت غزنی در جنوب شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان گروه طالبان در 
بخش هایی از این والیت از جمله شهر غزنی حضور و فعالیت دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند که شش نیروی ارتش در نتیجه ی 
حمله ی یک نفوذی گروه طالبان در شهر غزنی کشته شده اند.

عصمت اهلل جامرادوال، از اعضای شورای والیتی غزنی دیروز )سه شنبه، 16 جدی( به روزنامه 
اطالعات روز گفت که این رویداد ناوقت دو شب پیش در ساحه ی »توحیدآباد«، از مربوطات 

حوزه ی چهارم امنیتی شهر غزنی رخ داده است.
آقای جامرادوال افزود که یک نیروی دیگر ارتش نیز در نتیجه ی تیراندازی نفوذی طالبان 

در این رویداد، زخمی شده است.
او همچنان گفت که فرد نفوذی پس از تیراندازی بر نیروهای ارتش، از ساحه فرار کرده اند.

در همین حال، لوای سوم قول اردوی 203 تندر در غزنی با نشر خبرنامه ای گفته است که 

سهعضویکخانوادهدررویدادترافییکدربلخجانباختند
زخمی شده اند.  حادثه  این  در  نیز  خانواده  این  دیگر  کودک  چهار  که  افزود  همچنان  او 

وضعیت یک کودک وخیم گزارش شده است.
عادل شاه عادل گفت که این رویداد ناشی از برخورد یک عراده موتر تیزرفتار نوع »کروال« 

با یک عراده موتر نوع »لندکروزر« بوده است.
سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ در مورد علت وقوع این حادثه چیزی نگفت.

بی احتیاطی رانندگان به قواعد ترافیکی، خرابی جاده ها و سرعت زیاد اما از عوامل اصلی 
موترها  و سرنشینان  رانندگان  از  همواره  که  در کشور شمرده می شود  ترافیکی  حادثات 

قربانی می گیرد.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت بلخ تأیید می کنند که در پی وقوع یک حادثه ی 
ترافیکی در ولسوالی خلم این والیت، سه عضو یک خانواده جان باخته اند.

این  به روزنامه اطالعات روز گفت که  بلخ  عادل شاه عادل، سخن گوی فرماندهی پولیس 
حادثه قبل از چاشت دیروز )سه شنبه، 16 جدی( در ساحه ی »تنگی تاشقرغان« ولسوالی 

خلم رخ داده است.
بـه گفتـه ی او، جان باختـگان شـامل یک مـرد و دو زن می شـوند. آقـای عـادل از این مرد 
بـه نـام »حاجـی آصـف« نـام بـرد و گفـت کـه یکـی از خانم ها مـادر و دیگـر نیـز خانم او 

بوده اسـت.

مطالبـه  طالبـان روشـن اسـت. ایـن گـروه 
به دنبـال  جایگزینـی نظـام خالص اسـالمی 
همزمـان  اسـت.  کنونـی  نظـام  به جـای 
می خواهـد قـدرت را در افغانسـتان قبضـه 
کنـد. بنابرایـن مذاکـره بـا چنیـن گروهـی 
تمامیت خـواه کـه بـه دنبـال یـک نتیجه ی 
اسـت.  دشـواری  کاری  اسـت،  برد-باخـت 
از  ایـن هـدف طالبـان  بـه  بـرای رسـیدن 
آن  هـر  و  نمی کننـد  دریـغ  تالشـی  هیـچ 
چیـزی کـه ایـن گـروه را بـرای رسـیدن به 
اهدافـش کمـک کنـد، از آن سـود می بـرد. 
فرقـی نمی کنـد آن چیـز خشـونت بیشـتر 
باشـد یا شـکاف سیاسـی و چنددستگی در 
صـف نظـام جمهـوری اسـالمی افغانسـتان. 
مذاکـرات  شـروع  بـا  همزمـان  طالبـان 
ادامـه  در  و  پیـش  دوسـال  از  امریـکا  بـا 
همـواره  بین االفغانـی  مذاکـرات  آغـاز  آن 
سـطح خشـونت ها را بیشـتر کـرده اسـت. 
بـه عبـارت دیگـر، گـروه طالبـان تـا کنـون 
بـه  مذاکـره،  میـز  در  چانـه زدن  به جـای 
جنـگ  میـدان  در  بیشـتر  امتیـاز  دنبـال 
بـوده اسـت. بـه همین دلیـل بـرای طالبان 
مسـأله ی آتش بـس در آخـر فهرسـت قـرار 
دارد. طالبـان از نبـود انسـجام سیاسـی در 
کنـون  تـا  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 
نفعـی زیادی برده اسـت. طالبان دسترسـی 
داخـل  در  سیاسـی  نیروهـای  بـه  آسـانی 
افغانسـتان دارد. این مسـأله به عنوان پاشنه 
آشـیل جمهوری اسـالمی افغانسـتان است. 
با اسـتفاده از همین ضعف طالبان دو سـال 
پیـش و قبـل از شـروع مذاکـرات دوبـار بـا 
نیروهـای سیاسـی افغانسـتان وارد مذاکـره 
شـد، فرایندی کـه افغانسـتان به عنوان یک 
دولـت بـه کلـی کنـار زده شـد. ایـن روزها 
بـه  نیروهـای سیاسـی  پراکنـده  سـفرهای 
کشـورهای منطقـه بـه معنـای چشـم انداز 
متفـاوت و پراکندگـی انسـجام سیاسـی در 
داخـل افغانسـتان معنـا و تفسـیر می شـود. 
در  کـه  اسـت  ایـن  به دنبـال  طالبـان 
افغانسـتان بـا نیروهـای سیاسـی پراکنـده 
چنددسـتگی  شـوند.  روبـه رو  متشـتت  و 
جمهـوری  سـقوط  جمهوریـت،  حـوزه  در 
یـا  اسـالمی  امـارت  کام  بـه  اسـالمی 
دسـت کم نافذشـدن طالبـان بـر جمهوریت 
در مذاکـرات و توافـق صلـح را بـه دنبـال 
دارد. اعضـای هیـأت افغانسـتان در رخصتی 
سـه هفته ای خـود در کابـل از تجربـه سـه 
مـاه مذاکـره با طالبـان، یکی از مـوارد قابل 
نگرانـی را کـه گفتنـد تـالش طالبـان برای 
ایجـاد چنددسـتگی میان هیأت افغانسـتان 
بـوده اسـت. یکـی از خطرهـای جـدی کـه 
در دور دوم رونـد صلح افغانسـتان را تهدید 
می کنـد، همیـن خطر چنددسـتگی اسـت. 
رسـیدن  مذاکـرات  دوم  دور  پیشـرفت  بـا 
محـوری،  و  اصلـی  مسـائل  بـه  مذاکـرات 
اختـالف نظرهـا و تضاد منافع ممکن اسـت 

بیشـتر دهـن بـاز کنـد.  
یکـی از نگرانی هـای اصلـی اشـرف غنـی از 
مذاکـرات جـاری ایـن اسـت کـه ممکن در 
نتیجـه ی توافقـات او ناگزیـر شـود از قدرت 
کناره گیـری کنـد. احتمال حکومـت مؤقت 
از میکانیزم هـای احتمالـی  به عنـوان یکـی 
اجرایی شـدن توافقـات و آتش بـس نظامـی 
بـه  احتمـال  ایـن  از  اسـت.  زیـاد  بسـیار 
سیاسـی  نیـروی  هیـچ  غنـی  آقـای  جـز 
دیگـری نه تنهـا ترسـی نـدارد که بـرای آن 
لحظه شـماری می کنـد. واقعیـت این اسـت 
کـه هیأت جمهوری اسـالمی افغانسـتان در 
وضعیتـی به دور دوم مذاکـرات بین االفغانی 
دخیـل  سیاسـی  جناح هـای  کـه  مـی رود 
در رونـد هـر کـدام رویکـرد، چشـم انداز و 
در خصـوص  را  خـودش  متفـاوت  مواضـع 
چگونگـی قطـع جنـگ و تحـوالت پـس از 
صلـح در کشـور دارنـد. نه تنهـا ایـن مواضع 
جناح هـا،  از  تعـدادی  کـه  اسـت  متفـاوت 
در  را  یکدیگـر  پالیسـی های  و  رویکردهـا 

تضـاد مسـلم بـا منافـع خـود می داننـد.
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بودجه ی کد احتیاطی 92 اضطراری در سال مایل 1398 چگونه مرصف شده است؟
آپارتمان برای بازماندگان دو شهید اختصاص یافته است. در 
سندی که اطالعات روز در اختیار دارد معلوم نیست که شهدا 

کی ها بوده اند. 
براساس حکم 848 رییس جمهور، تاریخ ،26 جوزای 1398، 
200 هزار افغانی در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به شخصی 

به نام عبدالقهار فرزند عبدالغفار کمک نقدی شده است. 
سه میلیون و 350 هزار افغانی در جکم 2804، تاریخ نه حوت 
139۷ رییس جمهور، برای بازماندگان 4۷ شهید، زخمی ها و 
اختطاف شدگان انتخابات پارلمانی سال 139۷ در کمیسیون 

مستقل انتخابات کمک نقدی شده است. 
در ابتدای سال مالی 1398، بودجه ی کد 92 اضطراری یک 
میلیارد افغانی بوده است. 1۷0 میلیون افغانی در جریان سال 
از سایر کد های احتیاطی به آن اضافه شده است. از این میان 
از صورت حساب سال  تفتیش  عالی  اداره ی  گزارش  براساس 
از یک میلیارد و 113 میلیون و 640 هزار  مالی 98، بیش 
افغانی مصرف شده و نزدیک به 56 میلیون و 360 هزار افغانی 
آن باقی مانده است. جزئیات مصارف حدود سه میلیون و 640 

هزار افغانی به اطالعات روز نرسیده است. 
مسئوالن کمیسیون امور مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان 
مصرف بلند از سقف تعیین شده ی کد 92 اضطراری را خالف 
اصولنامه ی اجرایی می داند. سید عظیم کبرزانی به اطالعات 
روز گفت که این یک تخطی اصولی است که رییس جمهور و 
وزارت مالیه برخالف سند بودجه ی ملی و بدون تأیید مجلس 
نمایندگان، مبلغ های هنگفتی را به کد های احتیاطی 91 و 92 
اضافه کرده و مصرف می کنند. تنها به دلیل این که صالحیت 

مصرف آن را رییس جمهور دارد. 

مصرف از کد 92 اضطراری شفاف است؟ 
صالحیت مصرف کد 92 اضطراری و 91 پالیسی را براساس 
دکتر  دارد.  رییس جمهور  ملی  بودجه  ی  توشیح  فرمان  مواد 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرائیه ی حکومت وحدت ملی براساس 

توافقنامه ی سیاسی اش از این کد ها مصرف کرده است. 
این اطالعات روز  گزارش تحقیقی جزئیات مصارف  از  پیش 
پالیسی  در سال مالی 1398را نشر کرد.  کد احتیاطی 91 
این گزارش واکنش های زیادی از اعضای مجلس نمایندگان، 
کارمندان دولت، نهادهای ناظر، رسانه ها و شهروندان را به همراه 
داشت. شماری از اعضای مجلس نمایندگان و کارشناسان با نشر 
این گزارش رییس جمهور و رییس اجرائیه به »حیف و میل« 
نهاد های  از  بودجه ی ملی متهم می کنند. مسئوالن شماری 
ناظر و اعضای مجلس نمایندگان می گویند که رییس جمهور در 
مصرف بودجه ی ملی از راه کد 91 پالیسی غیراصولی و سیاسی 
برخورد کرده است. از این که هیچ گونه اصول و معیار در مصرف 
بودجه ی این کد در نظر گرفته نشده است. مصارف عمدتا به 

اهداف شخصی افراد انجام شده است. 
در پی دادخواهی ها و انتقادها، برای اولین بار جزئیات مصارف کد 
91 پالیسی در سال مالی 1398 هفته های پیش رسما از سوی 
حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده شده است. کمیسیون 
امور مالی و بودجه ی مجلس نمایندگان این جزئیات را زیر 
بررسی گرفته است. سید عظیم کبرزانی منشی این کمیسیون 
نشان  تاکنون  بررسی ها  نتیجه ی  که  گفت  روز  اطالعات  به 
می دهد که بودجه ی این کد به اهداف اصولی آن مصرف نشده 
است. همچنان در مواردی هدف مصرف مبهم بوده وضاحت 
ندارد. در این موارد بار دیگر درخواست اطالعات شده است. 
اکنون در مورد عدم شفافیت در مصرف کد 92 اضطراری نیز 
اعضای مجلس نمایندگان ابراز نگرانی می کنند. اعضای مجلس 
نمایندگان می گویند که تاکنون هیچ گونه اصول و معیار در 
مصرف از کد های احتیاطی 91 و 92 وجود نداشته است. سید 
عظیم کبرزانی به اطالعات روز گفت که گرچند گفته می شود 
وزارت مالیه به تازگی مقرره ای را در این مورد تهیه کرده اما 

هنوز این مقرره به مجلس نمایندگان نرسیده است. 
در پاسخنامه ی وزارت مالیه آمده است که مصرف کد احتیاطی 
در  با  اجرائیه  رییس  و  رییس جمهور  احکام  براساس   92
نظرداشت الیحه ی مدیریت استفاده از این کد انجام شده است. 
وزارت مالیه گفته است که برای اطمینان بیشتر، از اداراتی که 

پول به آن اختصاص یافته درخواست اطالعات شود. 
بودجه ی  که  است  این  نگرانی  که  می گوید  کبرزانی  آقای 
کد های احتیاطی 91 و 92 به اهدافش به مصرف نمی رسد. 
در نبود مقرره ی مشخص این نگرانی بیشتر می شود. او گفت 
که جزئیات مصارف کد 92 اضطراری نیز تاکنون هیچ سالی در 
اختیار اعضای مجلس نمایندگان قرار نگرفته است. به گفته ی 
او اگر از این کد به اهدافی مصرف شده باشد که در آن چالش 
و مشکل آنی و اضطراری وجود نداشته است، غیراصولی است: 
می کند.  مشخص  اضطراری  واژه ی  خود  را  مصرف  »هدف 
مصارف مقامات دولتی و وابستگانشان، آن هم در مواردی که 
مشکل آنی و اضطراری وجود نداشته باشد قابل قبول نیست. 
کمک به افراد صرف در موردی می تواند درست و اصولی باشد 

که به آنان بر اثر حوادث آسیب رسیده باشد.«
در پاسخنامه ی وزارت مالیه در مورد کد 92 اضطراری آمده 
احتیاطی  وجوه  به نام  بودجه صرف  در سند  »این کد  است: 
برای حالت اضطراری تذکر داده می شود. کدهای احتیاطی به 
کدهایی اطالق می شود که وجوه آن در حاالت عاجل، غیرقابل 
پیش بینی، اجتناب ناپذیر و غیرقابل تمویل از بودجه اداره ی 

مربوطه مصرف می شود.«

 19 تاریخ  رییس جمهور،   1003 حکم  براساس  همچنین 
سرطان 1398، 440 هزار و 935 افغانی برای شرکت دو نفر 
از بازماندگان شهدای والیت پکتیا به مراسم حج مصرف شده 

است. هویت این افراد مشخص نشده است. 
بار دیگر بیش از یک میلیون و 31۷ هزار افغانی براساس حکم 
1159، تاریخ 31 سرطان 1398 رییس جمهور، برای مراسم 
خان،  حیات اهلل  شهید  خانواده ی  اعضای  از  نفر  شش  حج 

باشنده ی والیت ننگرهار مصرف شده است. 
۷4 میلیون و 400 هزار افغانی از بودجه کد 92 اضطراری به 
وزارت صحت عامه برای شفاخانه »ایمرجنسی« به هدف عرضه 

خدمات به قربانیان جنگ اختصاص یافته است. 
51 میلیون و 426 هزار افغانی از بودجه کد 92 اضطراری از 
طریق اداره امور ریاست  جمهوری تعدیل و مصرف شده است. 
به گونه ی نمونه براساس حکم 1۷25، تاریخ 24 سنبله 1398، 
رییس جمهور 25 میلیون افغانی را به گونه ی »عاجل« برای 
رسیدگی به متضرران »حوادث احتمالی« اختصاص داده است. 
معلوم نیست که حوادث احتمالی کدام بوده و بودجه چگونه 
برای متضرران آن مصرف شده است. اداره امور ریاست جمهور 
با گذشت ده روز از درخواست رسمی اطالعات در این مورد 

اطالعات نداد. 
کمک  اهداف  به  ریاست  جمهوری  امور  اداره  در  پول ها  سایر 
نقدی به بازماندگان شهدا و زخمی های حادثه های امنیتی در 

کابل و رسیدگی به خسارات انفجار زابل مصرف شده است. 
در مجموع هشت میلیون و 400 هزار افغانی در ریاست دفتر 
اهداف  به  مصارف  این  است.  شده  مصرف  ریاست  جمهوری 
کمک به بازماندگان شهدا، زخمی ها، کارمندان دولتی، تهیه ی 

لباس برای زندانیان بگرام در روزهای عید انجام شده است. 
در  را  افغانی  میلیون  شش  رییس جمهور  نمونه  گونه ی  به 
حکم 645، تاریخ هفت جوزای 1398، برای تهیه لباس چهار 
است.  داده  اختصاص  فطر  عید  در  بگرام  زندان  زندانی  هزار 
رییس جمهور 100 هزار افغانی را به شخصی به نام محمدرضا، 
دولتی  برجسته ی  رجال  و  امنیت  محافظت  ریاست  کارمند 

کمک نقدی کرده است. 
در مجموع هفت میلیون و 50 هزار افغانی از کد 92 اضطراری 
به ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی و شورای وزیران مصرف 
شده است. این مصارف با 11 حکم رییس اجرائیه به هدف 
معلوالن  و  زخمی ها  شهدا،  بازماندگان  از  شماری  به  کمک 
حوادث امنیتی به شمول افراد ملکی و نظامی انجام شده است. 
پنج میلیون افغانی در دادگاه عالی اختصاص یافته است. این 
میزان پول در حکم 2841، تاریخ 1۷ دلو 139۷ رییس اجرائیه، 
از کد 92 اضطراری کم به کد 90 این اداره اضافه شده است. از 
این میان براساس اطالعات رسمی دادگاه عالی، یک میلیون و 
650 هزار آن در سال مالی 1398 برای شانزده کارمند شهید 
و یک زخمی این اداره بر اثر حمله های تروریستی مصرف شده 
است. براساس پیشنهاد دادگاه عالی سه میلیون و 350 هزار 
افغانی آن در این اداره برای سال مالی 1399 انتقال کرده است. 
از این میان یک میلیون و 600 هزار افغانی در سال مالی 1399 
برای چهار نفر زخمی و چهارده نفر شهید توزیع شده است. 
یک میلیون و ۷50 هزار افغانی آن براساس آویز بانکی شماره 
عایدات  حساب  به   1399 قوس   30 در   005100۷56۷45
اداره تحویل داده شده است. مسئوالن دادگاه  این  دولت در 
عالی کاپی آویز بانکی تحویل پول به حساب عایدات دولت 
و مشخصات شهدا و زخمی های را نمی دهند و می گویند که 

اطالعات محرم است. 
هشت میلیون و 8۷4 هزار افغانی از کد 92 اضطراری در وزارت 
امور شهرسازی به هدف خریداری آپارتمان برای افراد مشخص 
حکم  در  رییس جمهور  است.  شده  مصرف  غیرمشخص  و 
1886، تاریخ 13 قوس 139۷، سه میلیون 85۷ هزار افغانی 
را به هدف کرایه یا خریداری آپارتمان شخصی به نام منصور 
احمد اختصاص داده است. همچنین پنج میلیون افغانی در 
حکم 1353، تاریخ 10 میزان 139۷، برای کرایه یا خریداری 
آپارتمان برای بازماندگان سه شهید اختصاص داده شده است. 

معلوم نیست که شهدا و بازماندگانش چه کسانی بوده اند. 
به هدف خریداری  امور داخله  افغانی در وزارت  13 میلیون 

پرداخت نشده است به اطالعات روز می گویند که حکومت پول 
آنان را از کد های 91 پالیسی و 92 اضطراری »حیف ومیل« 
را در پیش  اعتراضی شان  یکبار گردهمایی  آنان  است.  کرده 
برگزار  حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  ساختمان 
درحالی که  است.  نشده  پرداخت  پول شان  هنوز  اما  کرده اند 
مشخص  بودجه ی  با  قراردادها  این  می دهد  نشان  جدول 
براساس احکام رییس جمهور و رییس اجرائیه برای پروژه های 

انتقال گندم، نخود و کندن کاریز، امضا و تکمیل شده است. 
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در پاسخنامه اش گفته 
است که بودجه ی قراردادها به دلیل نبود وجوه حالت اضطرار 
در ماه های آخر سال مالی 1398 پرداخت نشد. گرچند که 
قراردادها تکمیل شده و هیچ گونه چالش حقوقی و تدارکاتی 
ندارد. از جانب دیگر در پاسخنامه ی این وزارت آمده است که 
از آخر سال مالی 1398 رهبری کمیسیون عالی دولتی مبارزه 
با حوادث از ریاست اجرائیه به ریاست  جمهوری تغییر کرده 
است. کمیته  ی تخنیکی به ریاست اداره امور ریاست  جمهوری 
بودجه  درخواست دهنده ی  اداره ی  و  مالیه  وزارت  عضویت  و 
برای مصرف وجوه حالت اضطرار ایجاد شده است. پیشنهاد 
مصرف وجوه اضطرار از طریق این کمیته به ریاست  جمهوری 
ارائه می شود. بنابر نشست ها و درخواست های مکرر این کمیته 
اجرا  و  پیشنهاد  را  این شرکت ها  قراردادهای  بودجه ی  هنوز 
نکرده است. اجرای بودجه ی قرارداد شرکت ها در ماه میزان 
1399 نیز از سوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث 
به کمیسیون مبارزه با حوادث )معاونت اول ریاست  جمهوری( 
پیشنهاد شده است. این پیشنهاد از سوی معاونت اول به اداره 
بدون  اداره  آن  از سوی  اما  راجع شده  ریاست  جمهوری  امور 

پیشنهاد صدور حکم ریاست  جمهوری رد شده است.
در نامه ی ریاست عمومی اداره امور ریاست  جمهوری به وزارت 
دولت در امور رسیدگی به حوادث آمده است که بنابر فیصله ی 
 91 کدهای  مصارف  شفافیت  و  مؤثریت  تامین  کمیته ی 
پالیسی و 92 اضطراری پیشنهاد اجرای بودجه ی قراردادهای 

شرکت های ترانسپورتی طی مراحل نشده است.

وزارت مالیه
در مجموع 268 میلیون 250 هزار افغانی از کد 92 اضطراری 
در وزارت مالیه مصرف شده است. بیشترین مصرف آن به هدف 
کمک به بازماندگان شهدا و زخمی های حوادث امنیتی در کابل 
شماری از والیات انجام شده است. این بودجه به صدها فرد 
به نام بازماندگان شهدا و افراد زخمی  شده در حوادث امنیتی 

به گونه ی مشخص و غیرمشخص اختصاص داده شده است. 
به گونه ی نمونه رییس جمهور در حکم 1614، تاریخ 16 سنبله 
1398، سه میلیون ۷50 هزار افغانی را به هدف کمک نقدی 
انفجار هتل کابل  بازماندگان شهدای حادثه  از  برای ۷5 نفر 
دبی اختصاص داده است. همچنین در حکم 2043، تاریخ 12 
عقرب 1398، رییس جمهور یک میلیون و 150 هزار افغانی را 
به هدف کمک نقدی به بازماندگان شهدا و زخمی های حمله 

انتحاری »هتل شهر دبی« در کابل اختصاص داده است. 
سایر کمک ها نیز برای زخمی ها و بازماندگان شهدا در والیات 
لغمان، تخار، فاریاب، ننگرهار، خوست، کاپیسا، لوگر، ارزگان، 
پروان، کنر،  بغالن،  بادغیس، میدان وردک،  کابل، بدخشان، 
جوزجان، غور، کندز، نورستان، سمنگان، هلمند، پکتیا، کندهار، 

زابل و هرات اختصاص یافته است. 

سایر ادارات
در مجموع بیش از شش میلیون و 403 هزار افغانی از کد 92 
اضطراری برای مصارف وزارت حج، ارشاد و اوقاف اختصاص 
اطالعات روز  به  وزارت که  این  اطالعات رسمی  یافته است. 
فرستاده شده است، نشان می دهد که تمام این میزان بودجه 
برای مراسم حج 23 نفر از بازماندگان شهدا مصرف شده است. 
از این میان نزدیک به 4 میلیون و 645 هزار افغانی برای مراسم 
حج پنج نفر از بازماندگان شهدای حمله ی انتحاری در مسجد 
امام زمان والیت پکتیا و ده نفر از بازماندگان شهدای ریاست 
امنیت و محافظت رجال برجسته ی دولتی مصرف شده است. 

وزارت حج مشخصات این افراد را نداده است. 

عباس اسدیان
گزارشگر

اطالعات رسمی نشان می دهد که نزدیک به یک میلیارد و 
110 میلیون افغانی از کد 92 اضطراری در سال مالی 1398 
به اهداف مراسم حج، رسیدگی به »حوادث احتمالی«، حوادث 
بازماندگان  برای  نقدی  و کمک  آپارتمان  طبیعی، خریداری 
شهدا و زخمی ها، کارمندان دولتی و افراد دیگر مصرف شده 
است. در سندی که اطالعات روز در اختیار دارد در برخی موارد 

اهداف مصرف مبهم است. 
حمایت از خبرنگاران، تحکیمات برای آب خیزی دریا، کرایه 
انتقال گندم و اعمار شبکه های آبرسانی در شماری از والیات 
از اهداف دیگری است که بودجه ی کد 92 اضطراری برای آن 

اختصاص داده شده است. 
اجرائیه ی  رییس  و  رییس جمهور  حکم   98 با  مصارف  این 
حکومت وحدت ملی در 13 اداره انجام شده است. در مجموع 
حدود 300 میلیون افغانی برای بازماندگان شهدا و زخمی های 
حوادث امنیتی اختصاص یافته است. بیش از شش میلیون و 
403 هزار افغانی برای اعزام افراد زیر نام بازماندگان شهدا به 
مراسم حج اختصاص داده شده است. 10 میلیون افغانی زیر 
عنوان »حمایت از ژورنالیستان« به بودجه ی وزارت اطالعات 
و فرهنگ اضافه شده است. در سند معلوم نیست که از این 
بودجه از کدام خبرنگاران حمایت شده است. وزارت اطالعات 
و فرهنگ با گذشت ده روز از درخواست رسمی اطالعات، در 
این مورد اطالعات نداد. شماری از مسئوالن وزارت اطالعات 
این  در  را  بودجه  میزان  این  مصرف  و  اختصاص  فرهنگ  و 
آمر بخش مطبوعات  ابراهیم خیل،  مینه  رد می کنند.  وزارت 
وزارت اطالعات و فرهنگ به اطالعات روز گفت که این میزان 
بودجه به این وزارت نه بلکه به »صندوق حمایت از خبرنگاران« 

اختصاص یافته است. 
هدف مصرف 25 میلیون افغانی از کد 92 اضطراری زیر نام 
امور  اداره ی  در  احتمالی«  حوادث  »متضرران  به  رسیدگی 
ریاست  جمهوری نیز در سند دست داشته ی اطالعات روز روشن 
نیست. این اداره بعد از گذشت ده روز از درخواست رسمی 

اطالعات، در این مورد اطالعات نداد.
اداره آمادگی مبارزه با حوادث، وزارت مالیه، وزارت صحت  عامه، 
اداره امور ریاست  جمهوری، وزارت امور داخله، وزارت اطالعات و 
فرهنگ، وزارت امور شهرسازی، دفتر ریاست  جمهوری، ریاست 
اجرائیه و شورای وزیران و چهار اداره ی دیگر به ترتیب از کد 

92 اضطراری مصرف کرده اند. 

اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث
در مجموع 653 میلیون و 1۷3 هزار افغانی از کد 92 اضطراری 
اجرائیه حکومت وحدت  با 18 حکم رییس جمهور و رییس 
ملی به بودجه ی اداره ی ملی آمادگی مبارزه با حوادث اضافه و 
مصرف شده است. مصارف به هدف رسیدگی به سیالب زدگان، 
آب  شبکه های  اعمار  دریا،  تحکیمات  گندم،  انتقال  کرایه 
آشامیدنی و تأمین نیازمندی  بی جاشدگان در شماری از والیت 

انجام شده است. 
به گونه ی نمونه 30 میلیون افغانی برای رسیدگی به آسیب 
سیالب های والیات هرات، فاریاب، بادغیس و بلخ از کد 92 
اضطراری اختصاص داده شده است. همچنان در حکم 1632، 
تاریخ 20 سنبله 1398، رییس اجرائیه 5 میلیون و 250 هزار 
افغانی را برای رسیدگی به آسیب های سیالب به 350 فامیل 
در والیت هلمند اختصاص داده است. در مورد دیگر نیز رییس 
در حکم 16۷5،  را  افغانی  هزار  و 690  میلیون  اجرائیه سه 
تاریخ 30 اسد 1398، برای رسیدگی به آسیب های سیالب و 
برف کوچ، به 246 فامیل در والیت پروان اختصاص داده است. 
در گزارش رسمی وزارت مالیه که به اطالعات روز رسیده است، 
هدف مصرف ده  ها میلیون افغانی از بودجه کد 92 اضطراری 
افغانی  میلیون   ۷0 نمونه  گونه ی  به  است.  نشده  مشخص 
براساس حکم 1351 رییس اجرائیه از کد 92 اضطراری به 
اما  با حوادث اضافه شده  اداره ملی آمادگی مبارزه  بودجه ی 
هدف آن مشخص نشده است. همچنان براساس حکم 1081 
افغانی و براساس حکم 1395  رییس جمهور، هشت میلیون 
براساس حکم 1941  و  افغانی  میلیون  اجرائیه چهار  رییس 
رییس اجرائیه، تاریخ 11 عقرب 1398، ۷0 میلیون افغانی به 

بودجه این اداره اضافه شده اما هدف آن مشخص نشده است.
پاسخنامه اش  در  حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت 
به اطالعات روز به گونه ی کلی گفته است که این پول ها به 
اهداف تطبیق پروژه های وقایوی، پاسخگویی به حاالت اضطرار 
والیات، دلجویی متضرران، خریداری مواد غذایی برای متضرران 
رویدادهای غیرطبیعی در والیت بغالن و بی جاشدگان والیت 

تخار مصرف شده است.
در پاسخنامه ی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث آمده 
»پرداخت  هدف  به  افغانی  میلیون   16 به  نزدیک  که  است 

انتقاالت« مصرف شده است. 
اکنون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث بیش از 42 
شرکت های  از  شماری  قرضدار  افغانی  هزار   850 و  میلیون 
ترانسپورتی است. این وزارت ده قرارداد در سال مالی 1398 
و دو قرار داد در سال مالی 1399 برای انتقال گندم، نخود و 
کندن کاریز با این شرکت ها انجام داده اما بودجه ی آن را هنوز 

نپرداخته است. 
قراردادشان  بودجه ی  که  ترانسپورتی  شرکت های  مسئوالن 
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کمتر بودن مرگ خوب است. و 
عالقه ی من به یافتن درمانی برای 
پیری نه برای جلوگیری از مرگ، 
بلکه برای تقویت سالمت در دوره 
پسا جوانی زندگی، برای غلبه 
بر بیماری های مرتبط با پیری و 
به منظور رهاییی از رنج است. و فکر 
نمی کنم این چیز بدی باشد.«

گفتن این که ما می  خواهیم افراد 150 ساله 
باشند،  تندرست  ساله ها  مثل 20  اما  شوند 
عجیب است. علمی تخیلی به نظر می  رسد. 
کمی وحشتناک به نظر می رسد. من این را 
ساله هایی   150 می خواهم  من  نمی خواهم. 
هستند  ساله ها  شبیه 20  که  باشیم  داشته 
و  قلبی  بیماری های  با  و  ندارند  اما سرطان 
 150 نمی کنند.  نرم  دست وپنجه  آرتروز 
ساله هایی که بتوانند همچنان با نوه هاشان و 
حتا فرزندان نوه هاشان بازی کنند. حرف من 
درباره فواید طوالنی کردن عمر برای سالمت 

و سبک زندگی است.«
وقتی استیل درباره کار خود با مردم صحبت 
می کند، سوالی که اکثرا از او پرسیده می شود 
این است که طول عمر اگر باعث »ازدیاد بیش 
از حد جمعیت شود چه؟« او پاسخ دم دستی 
دارد که فکر می کند مسخره بودن این سوال 
را برجسته می کند. او می گوید: »تصور کنید 
نفری روی زمین  به بشکه 150 میلیارد  ما 
خیره شده ایم. روش های زیادی برای مقابله 
از  یکی  می تواند  دارد.  وجود  مشکل  این  با 

آن ها اختراع پیرشدن باشد.«
استیل از این که این سوال از او زیاد پرسیده 
از  عالوه  به  است.  شده  سرخورده  می شود 
برای  این که  جای  به  وی  باورهای  این که 
یا  عجیب  نوعی  شود  تلقی  مفید  جامعه 
می رسند،  نظر  به  غیرمقدس  یا  غیرانسانی 
کتابی  »اگر من  او می گوید:  اذیت می شود. 
در  خون  سرطان  معالجه  چگونگی  درباره 
دوران کودکی می نوشتم کسی پیدا نمی شد 
که بگوید »اوه اما آیا این باعث افزایش بیش 

از حد جمعیت جهان نمی شود؟««
استیل سرش را تکان می دهد و می گوید:

»آنچه من می گویم این است: »ایده ای وجود 
قلبی،  بیماری  سرطان،  می تواند  که  دارد 
درمان  کند.«  درمان  را  و...  مغزی  سکته 
شما  تحسین  باعث  بیماری ها  از  هریک 
می شود. اما به محض این که شما یک روش 
با آن ها پیشنهاد  برای مقابله  را  بالقوه مؤثر 
دیوانه  دانشمند  را  شما  ناگهان  کنید، 

تگزاس  در  گذشته  سال  دانشمندان  بود. 
به  را  جوان  موش های  بنیادی  سلول های 
موش های سال خورده پیوند زدند و این کار 
عمر موش های پیر را سه ماه افزایش داد، که 
اگر با عمر انسان مقایسه کنیم معادل بیش 

از یک دهه افزایش طول عمر است.
همه ی این یافته های برای استیل هیجان آور 
اخیر  پیشرفت های  به  اشاره  با  او  است. 
سرگیجه آور  تغییر  این  »سرعت  می گوید: 
که  است  این  حقیقت  گرچه  است.«  بوده 
دست  این  آغاز  از  استیل  هیجان  بیشترین 
سرچشمه  انسان ها  روی  بر  آزمایش ها 
می گیرد. پس از موفقیت آزمایش ها بر روی 
ازبین بردن  برای  آزمایش  اولین  موش ها، 
سال  در  انسان  در  سال خورده  سلول های 
نیز  دیگری  پژوهش های  و  شد  آغاز   2018
جدیدتر  مطالعه  یک  است.  انجام  دست  در 
نشان داده است که به نظر می رسد ترکیبی 
جوان شدن  به  داروها  و  هورمون ها  از 
بدن  ایمنی  سیستم  به  که  ــ  »تیموس« 
کمک می کند اما »با افزایش سن به سرعت 
از بین می رود« ــ کمک می کند. سال آینده 
یک آزمایش مهم به منظور بررسی این که آیا 
»متفورمین«، دارویی که برای درمان دیابت 
یا  »توسعه  واقعا  می تواند  می شود،  استفاده 
پیشرفت بیماری های مزمن مرتبط با پیری 
زوال  و  سرطان  قلبی،  بیماری های  مانند 
عقل« را به تأخیر اندازد یا خیر، آغاز خواهد 

شد.
»این  که  می نویسد  کتابش  در  استیل 
و  است  وسوسه انگیز  شواهد  از  مجموعه 
آینده ای را پیش بینی می کند که در آن پیری 
قابل درمان می شود.« او همچنین می نویسد: 
او  از  وقتی  نباشد.«  دور  شاید  آینده  »این 
دقیقا  نباشد  دور  از  منظورش  که  می پرسم 
»شک  می گوید:  و  می زند  لبخند  چیست، 
است  مهم  اما  نیست.  بی جا  دانشمندان 
بسیاری  قابل توجه  بگوییم که پیشرفت های 

زندگی  تندرست  دهه ها  عمدتا  انسان ها  ما 
می کنیم اما ناگهان همه چیز تغییر می کند و 
متوجه می شویم حال مان دیگر خوب نیست.
علم  نامحدود؛  »عمر  خود  کتاب  در  استیل 
جدید عمرکردن بدون پیرشدن« می نویسد: 
است  درمان هایی  ضدپیری  داروی  »رویای 
عملکرد  اختالل  اصلی  دالیل  بتواند  که 
دهد،  تشخیص  را  سن  افزایش  با  بدن مان 
سپس پیشرفت این عوارض را ُکند یا کامال 
متوقف کند.« این علل ریشه ای همان چیزی 
زیستی  پیری شناسی  متخصصان  که  است 
می نامند.  نشانه ها  یا  »مشخصه ها«  آن را 
اکنون استیل می گوید که »سرطان مشخصه 
پیری  مشخصه  چندین  اما  نیست.  پیری 
باعث سرطان می شوند.« او معتقد است که 
مشخصه ها  این  به  بتوانند  دانشمندان  اگر 
درمان هایی  می توانیم  »ما  کنند  رسیدگی 
ُکند  را  پیرشدن  روند  پیدا کنیم که کل  را 
کند و بیماری های مرتبط با پیری را به آینده 

موکول کند.«
در چنین چشم اندازی درمان پیری به خاطر 
این  برای  بلکه  نیست،  طوالنی تر  زندگی 
تندرست  طوالنی تری  مدت  به  ما  که  است 
را  این  دانشمندان  برخی  کنیم.  زندگی 
»طول عمر« می نامند، استیل آن را »افزایش 
او  می خواند.  شخص«  یک  تندرستی  دوره 
می گوید: »وقتی شما با مردم درباره درمان 
پیری صحبت می کنید دچار یک تصور غلط 
با درمان  می شوند. آن ها تصور می کنند که 
اما  داشت  خواهند   طوالنی تری  عمر  پیری 
نه  سال  این که 80  ناگوار؛  وضعیت  یک  در 
90 سال عمر خواهند کرد و 50 سال بیشتر 
در خانه سالمندان زندگی خواهند کرد. این 

از منظر منطقی یا عملی، منطقی نیست.«
به استیل می گویم چه الزم که آدم پیری اش 
در  بیشتر  بتواند 10 سال  تا  کند  درمان  را 

خانه سالمندان زندگی کند؟
بیشتر...  درد  یعنی  این  »دقیقا!  می گوید: 
جای  نمی خواهد.  چیزی  چنین  هیچ کس 
می کنند  فکر  مردم  که  است  تعجب 

دانشمندان در پی چنین چیزی هستند.«
دنبال  به  انسان ها  که  است  سال  هزاران 
از پیرشدن هستند.  دارویی برای جلوگیری 
میالد  از  قبل  پنجم  قرن  در  »هرودوت« 
افراد  نوشت،  جوانی«  »چشمه  درباره 
بی شماری سال ها اما بیهوده تالش کرده اند 
»اکسیرهای طوالنی کننده زندگی« به دست 
آورند. تا همین اواخر اطالعات اندکی درباره 
وجود  پیرشدن  چگونگی  و  پیرشدن  علت 
برای  »دانشمندان  می گوید:  استیل  داشت. 
مدت طوالنی به پیری نگاه می کردند و فکر 
بسیار  فرایند  یک  این  »خدایا،  می کردند 
نمی توانیم  احتماال  ما  که  است  پیچیده 
امیدوار به مطالعه آن در آزمایشگاه باشیم.«« 
خودداری  باعث  استیل  باور  به  فکر  این 
دانشمندان از پژوهش بیشتر می شد. تا دهه 
1960 این باور وجود داشت که نقش ما در 
وقتی  و  است  مثل  تولید  خاکی  کره ی  این 
که  ما  بدن  موفق  شود،  کار  این  در  انسان 
وظیفه ی خود را انجام داده، آرام آرام از کار 

می افتد.
پژوهش های  گذشته  دهه  سه  در  بااین حال 
و  است  پیری شناسی زیستی سرعت گرفته 
موفقیت های اخیر آن هیجان انگیز است. یک 
مطالعه که در سال 2015 توسط »کلینیک 
نشان  شد،  منتشر  متحده  ایاالت  در  مایو« 
داروهای  از  ترکیبی  از  استفاده  که  داد 
سرطان  داروی  »داساتینیب«،  ــ  موجود 
به  عنوان  اوقات  گاهی  که  »کوئرستین«  و 
ــ  می شود  استفاده  غذایی  سرکوب کننده 
در  سال خورده  سلول های  بین بردن  از  برای 
موش ها، می تواند »تعدادی از عالئم پیری از 
متوقف  را  قلب«  عملکرد  در  اختالل  جمله 
منتشر   2018 سال  در  که  مطالعه ای  کند. 
شد،  استفاده  داروها  همان  از  آن  در  و  شد 
نشان داد که این ترکیب در موش های پیر 
»روند پیری را ُکند یا حتا متوقف می کند.« 
»اسپرمیدین«  داروی  دیگر،  مطالعه ی  در 
طول عمر موش ها را 10 درصد افزایش داد 
افزایش طول  باعث  »راپامایسین«  داروی  و 
عمر موش ها، کرم ها و مگس ها شد، گرچه با 
عوارض جانبی مشکل ساز از جمله سرکوب 
همراه  موش  ریزش  و  بدن  ایمنی  سیستم 

الکس مشاکیس، گاردین
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استیل«  »اندرو  زیست شناس  که  هرگاه 
مردم  برای  پیری  مورد  در  را  اندیشه هایش 
بیماری  یک  پیری  این که  ــ  می کند  بیان 
آن را  بتوانیم  روزی  دارد  امکان  و  است 
مانند سایر بیماری ها درمان کنیم ــ مردم 
کوره  از  هم  گاه  و  نمی کنند  باورش  اغلب 
از  یکی  عروسی  در  بار  یک  او  می روند.  در 
دوستانش مجبور شد گروهی از مهمانان را 
امکان دارد  براین که  او مبنی  از گفته ی  که 
خیلی  بتوانند  نزدیک  آینده ی  در  انسان ها 
کنند،  زندگی  خود  سالگی   100 تا  راحت 
اتفاق  عین  کند.  ترک  بودند،  عصبانی شده 
در مهمانی های شام که استیل به آن دعوت 
دست  این  در  هرچند  می افتد.  می شود 
مؤدبانه تر  او  برابر  در  واکنش ها  مهمانی ها 

است، اما شک مردم همچنان پابرجاست.
ما در مورد پیری، سال خوردگی یا سال مندی 
اجتناب ناپذیر  حقیقت  یک  به  عنوان 
متولد  ما  این که  می کنیم؛  فکر  زندگی مان 
می میریم.  ما  و  می شویم  پیر  ما  می شویم، 
استیل در تماس ویدیویی با من گفت: »این 
روایت هزاران سال است که ادامه دارد.« اما 

اگر این طور نباشد چی؟
به  عنوان  را  حرفه ای اش  زندگی  استیل 
فیزیک دان آغاز کرد. او در کودکی، همانند 
بسیاری از دانشمندان، شیفته ی فضا بود. با 
صرف  را  گذشته  سال  سه  استیل  این حال 
»پیری شناسی  درباره  کتابی  برای  پژوهش 
زیستی« کرده است. او در این کتاب درباره 
آینده ای بحث می کند که در آن زندگی ما 
استیل  نظر  از  می یابد.  ادامه  و  دارد  ادامه 
انسان های  مشکل  »بزرگ ترین  پیرشدن 
را  پیرشدن  او  وقتی  است.«  حاضر  حال 
توصیف  جهان«  در  رنج  عامل  »بزرگ ترین 
می کند، جدی است. او می گوید: »پیرشدن 
است.«  تدریجی  و  اجتناب ناپذیر  اتفاقی 
به تن کرده و در  پیراهنی دکمه دار  استیل 
جوان  یک  خوش بینانه  سیمای  سالگی   35
را دارد. او می گوید: »مردم از چه می میرند؟ 
از سرطان. از بیماری قلبی. از سکته مغزی. 
می دهد  رخ  پیر  افراد  در  موارد  این  همه ی 
افراد رخ  و در واقع به دلیل فرایند پیرشدن 

می دهد.«
استیل پیرشدن را به  عنوان »افزایش تصاعدی 
احتمال مرگ و رنج با گذشت زمان« تعریف 
این  با  مقابله  که  است  معتقد  و  می کند 
»مقدار خام رنج« مفید خواهد بود. احتمال 
مرگ انسان ها هر هفت یا هشت سال دوبرابر 
یا شش  پنج  طول  در  انسان ها  ما  می شود. 
دهه اول زندگی خود از نظر سالمت تقریبا 
ما  این که  احتمال  هستیم.  »نخراشیده« 
انسان ها در 50 سالگی خود با درد و کمی 
آویزان شدن پوست روبه رو شویم، غیرمعمول 
نیست، اما زمانی بدشانس محسوب می شویم 
کنیم  کشف  وجودمان  در  را  توموری  که 
قلبی  مشکالت  یا  شویم  مبتال  آرتروز  به  یا 
دامن  گیرمان شود. مرگ یک آدم 50 ساله بر 

اثر بیماری »مرگ زودرس« است.
نوعی  ما  عمر  هفتم  دهه  از  مقطعی  در  اما 
پرتگاه در زندگی مان ظاهر می شود و ما اغلب 
چاره ای نداریم جز این که با آن روبه رو شویم. 
خیلی  زمانی  که  بدن  اعضای  حرکت دادن 
راحت بود برای مان دشوار می شوند. ما کم کم 
شنوایی و بینایی خود را از دست می دهیم. 
کارهای سرخورده کننده و شرم آور از ما سر 
می زند. از خود می پرسیم چرا نمی توانم نوک 
چه  را  رانم  کنم؟  احساس  را  پایم  انگشتان 
سال ها  بدن  که  می دانیم  ما  است؟  زده  بال 
به طور خستگی ناپذیر کار کرده است و اثرات 
مشکل ساز  )تجمع  کار  این  درونی  تجمعی 
»سال خورده«، جهش های  و  پیر  سلول های 
ضعیف شدن  دیگر،  سلول های  خطرناک 
فرسودگی  بدن،  ایمنی  سیستم  مداوم 
را  ما  ناگهان  بدن(  ساختارهای  عمومی 
با  مرتبط  بیماری  های  انواع  به  ابتال  مستعد 
پیری می کند، از سرطان و بیماری های قلبی 
عروقی گرفته تا فشار خون باال و زوال عقل. 
احتمال این که یک کودک 10 ساله بمیرد، 
در  احتمال  این  اما  است.  0.008۷5 درصد 
سالگی   92 در  و  درصد   1 به  سالگی   65
که  می گوید  استیل  می رسد.  درصد   20 به 

در خصوص طول عمر افراد زنده امروز ممکن 
است اتفاق بیفتد.« می پرسم: »آیا می توانید 
»فکر  می گوید:  کنید؟«  صحبت  مشخص تر 
می کنم که ما به  احتمال زیاد در 10 سال 
برای درمان پیری خواهیم  را  آینده دارویی 

داشت.«
در  دانشمندان  اگر  که  است  معتقد  استیل 
انسانی  آزمایش های  به  توجه  با  مدت  این 
انجام  آینده  در  یا  است  انجام  که در دست 
می شود، نتوانند به پیشرفتی در این خصوص 
بدشانسی  نومیدانه ای  صورت  با  ما  برسند، 
خواهیم آورد. و گرچه این پیشرفت ها منجر 
به درمان هایی نخواهد شد که بتواند عمر ما 
زمان  ما  به  اما  دهد،  افزایش  سال   100 را 
شویم  مطمئن  تا  داد  خواهد  کافی  اضافی 
درمان های  بعدی،  پیشرفت های  برای  که 
عمرمان  طول  به  بعدی  افزودن های  بعدی، 
یک  با  ما  عمر  باشیم.  زنده  کارها  غیره  و 
خواهد  افزایش  تدریج  به  بلکه  نه  ضرب 
ناگهان  و  دیگر،  سال  یک  سال،  یک  یافت، 
متوجه می شویم که 150 سال عمر کرده ایم. 
استیل در کتاب خود در مورد نسلی از آدم ها 
بزرگ  مردن  انتظار  در  که  می کند  صحبت 
روش های  انباشت  لطف  به  اما  می شوند 
قبلی  از  مؤثرتر  هرکدام  که  جدید  درمانی 
هستند، نمی میرند. او  می نویسد: »یکی پس 
از دیگری پیشرفت های پزشکی نجات بخش 
و  بیشتر  را  آن ها  جنازه ی  تشییع  مراسم 

بیشتر به آینده موکول خواهد کرد.«
می کند  صحبت  آن  درباره  استیل  آنچه 
در  پیشرفت  وجود  با  و  نیست  جاودانگی 
اگر  مرد.  خواهند  مردم  بازهم  پیری  درمان 
شما چشمان خود را روی صفحه تلفن خود 
قفل کرده و وارد جاده شوید و موتر بزندتان، 
یا اگر از نردبان بیفتید و گردن تان بشکند، 
یا آنقدر بدشانس باشید که در منطقه جنگی 
به  اگر  یا  بگیرید،  قرار  موشک  اصابت  مورد 
بدخیم مبتال شوید که  بیماری عفونی  یک 
واکسن ندارد، علم کمکی به حال تان نخواهد 
آن  از  استیل  که  پیشرفت هایی  اما  کرد. 
صحبت می کند منجر به  طول عمر خواهد 
شد که به طور چشم گیری طوالنی تر از آنچه 
خواهد بود که ما آن را در حال حاضر طول 

عمر طبیعی می دانیم.
از استیل می پرسم که آیا  انتظار دارد روزی 
ببینیم  را  فرا برسد که در آن 150 ساله ها 
که به اندازه افراد 20 ساله سالم هستند و در 

محله هامان پرسه می زنند.
پیش  خوب  همه چیز  اگر  »بلی،  می گوید: 

برود.«
می پرسم که انتظار دارد شاهد »فوتبال بازی 

کردن 200 ساله ها در پارک باشیم؟«
می گوید: »چرا که نه؟... مشکل این است که 

»شک دانشمندان بی جا نیست. 
اما مهم است بگوییم که 

پیشرفت های قابل توجه بسیاری 
در خصوص طول عمر افراد زنده 

امروز ممکن است اتفاق بیفتد.« 
می پرسم: »آیا می توانید مشخص تر 

صحبت کنید؟« می گوید: »فکر 
می کنم که ما به  احتمال زیاد در 10 

سال آینده داروییی را برای درمان 
پیری خواهیم داشت.«

دانمشندی که به »عرمکردن 
بدون پیرشدن« فکر یم کند
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مالبرادر، معاون سیاسی طالبان در سفرش به پاکستان 
در یکی از مراکز نظامی طالبان می گوید که »هرچه ما در 
جبهه جنگ متحد و موفق باشیم، جامعه بین المللی 
ما را جدی می گیرند.« این امر نگرش طالبان را نسبت 
به جنگ و صلح نشان می دهد. با چنین نگرشی صلح 

امکان پذیر نیست.

از  بیش  ازدیاد  با  می خواهد  که  می خوانند 
حد نفوس جهان ما را دچار یک آخرالزمان 

وحشتناک زیست محیطی کند.«
راه  در  مهم  مانع  یک  را  مسأله  این  استیل 
موفقیت بالقوه پیری شناسی زیستی می داند؛ 
»سوگیری قوی ما نسبت به وضعیت موجود« 
پیرشدن به  عنوان یک فرایند اجتناب ناپذیر و 
امر  یک  به  عنوان  آن  پذیرش  در  ما  ناتوانی 
مانع  او می گوید که چنین  قابل پیش گیری. 
جامعه ای  در  ما  »اگر  طرزفکری  چنین  و 
وجود  پیری  آن  در  که  می کردیم  زندگی 
نمی داشت و ناگهان دو-سوم مردم در جریان 
رفتن  تحلیل  به  شروع  عمرشان  دهه  چند 
دست  از  را  خود  قدرت  کم کم  می کردند، 
می دادند، توانایی های ذهنی خود را از دست 
می دادند و سپس در معرض این بیماری های 
وحشتناک قرار می گیرند، غیرقابل تصور بود. 
و ما البته تالش می کردیم که درمانی برای 

آن پیدا کنیم.«
حاضر  درحال  که  همه گیری ای  به  استیل 
می گوید:  و  می کند  اشاره  دارد  جریان 
»ویروس کرونا نمونه ای از مشکالت موجود 
از  نمونه ای  است،  علم  تمویل  زمینه  در  ما 
این  با  مقابله  برای  تالش  در  ما  مشکالت 
کرونا  ویروس  که  آن جا  از  چالش ها.  نوع 
وارد  ناگهان  که  آن جا  از  است،  حاد  بسیار 
فلج  را  جهانی  اقتصاد  کل  و  شد  صحنه 
اکنون  هم  واضح،  کامال  صورت  به  ما  کرد، 
برای  کاری  می بینیم  نیاز  حاضر  درحال  و 
مقابله با آن انجام دهیم. اما اگر به پیرشدن 
و یا حتا تغییرات اقلیمی نگاه کنید، از آن جا 
که این بالیا ُکند هستند و به راحتی لمس 
باید  که  نمی کنیم  احساس  ما  نمی شوند، 
کاری برای مقابله با آن انجام دهیم.« استیل 
می داند که داروهای مربوط به پیری ممکن 
دهند  کاهش  را  کرونا  ویروس  تأثیر  است 
زیرا این بیماری به ویژه در میان افراد مسن 
این  او فکر میکند که برای  خطرناک است. 
نقش  سرانجام  زیستی  پیری شناسی  منظور 
دارو را از واکنشی به پیش گیری کننده تغییر 
خواهد داد. او می گوید: »ما به گونه  ناخواسته 
به حالتی درآمده ایم که در آن بعد از ابتال 
به یک بیماری مهلک با درماندگی به دنبال 
درمان آن می برآییم نه این که از قبل کاری 

برای پیشگیری از ابتال به آن کنیم.«
آماده  برای  فراخوانی  را  خود  کتاب  استیل 
کتابش  که  است  امیدوار  و  می داند  باش 
شواهد کافی را ارائه دهد تا بتواند سرانجام 
نظارتی  نهادهای  همچنین  و  عمومی  افکار 
یک  به  عنوان  را  پیری  حاضر  درحال  که  را 
بیماری تعریف نمی کنند و این دریافت شاان 
را  این خصوص  برای آزمایش ها در  حمایت 
دشوار می کند، متقاعد کند که پیری مشکلی 
که  می گوید  او  شود.  برطرف  باید  که  است 
زیستی  پیری شناسی  خصوص  در  مردم 
هم  آن  و  دارند  غیرارادی  فطری  واکنش 
به  »عجیب  علم  این  که  دلیل  این  به  فقط 
نظر می رسد.« او می گوید: »ما عادت داریم 
لحاظ  از  را  پیری  درباره  علمی  پژوهش 
اخالقی، اجتماعی و حتا علمی در یک دسته 
پژوهش  واقع  در  که  وقتی  دهیم.  قرار  جدا 
در این حوزه فقط ادامه ی اهداف عادی طب 

مدرن است.«
پیری  درباره  کتاب  نوشتن  می رسد  نظر  به 
سبک  مجدد  ارزیابی  برای  خوبی  روش 
بیشتر  استیل  روزها  این  است.  تان  زندگی 
بر  نظارت  به  شروع  و  می دود  گذشته  از 
می خورد  مقدار  چه  و  می خورد  چه  این که 
نیست  »این طوری  می گوید:  او  است.  کرده 
اما  باشم.  بوده  کچالوخور  یک  قبال  من  که 
او  کنم.«  بهینه  را  چیز  همه  کرده ام  تالش 
ضد  داروهای  نبود  در  که  می کند  پیشنهاد 
پیری، همه ما سبک زندگی خود را منظم تر 
و سالم تر کنیم. او می گوید: »به نظر می رسد 
که  ساده  صحی  توصیه های  از  بسیاری  که 
همه پیشنهاد می کنند مانند تمرین بیشتر، 
غذاهای  خوردن  پرخوری،  از  خودداری 
متنوع و سیگارنکشیدن، همه در واقع روند 

پیرشدن را آهسته می کنند.«
صحبت  افرادی  با  که  می گویم  استیل  به 
کرده ام که روزانه چندین مکمل اثبات نشده 
مصرف می کنند و امیدوارند که با اینکار چند 
سال بیشتر عمر کنند. همچنین با او درباره 

افرادی صحبت کردم که هم اکنون قبل از 
برای  را  متفورمین  تجربی  داروی  آزمایش 

جلوگیری از پیری مصرف می کنند.
تاکنون  می کنم  »فکر  می گوید:  استیل 
استدالل علیه متفورمین قوی تر از استدالل 
گویا  شواهد  است.  بوده  دارو  این  نفع  به 
افرادی هستند  نیستند.  قاطعانه  اما  هستند 
که سنولتیک را آزمایش می کنند. همچنین 
در یک مورد یک مدیرعامل شرکت تکنولوژی 
ولی  کند.  ژن درمانی  تا  بود  رفته  کلمبیا  به 
تاکنون خبری از داده ای نیست که نتایج این 
آزمایش ها را بر روی انسان ها مثبت بداند.« 
بسیاری  درباره  تردید  »عین  می افزاید:  او 
به  غذاهای کمک کننده  و  ها  مکمل  این  از 
این  از  هرکدام  اگر  می کند.  صدق  سالمت 
قابل توجهی  داشتند  تأثیر  و غذاها  مکمل ها 

ما تا حال از آن آگاه می شدیم.«
صنعت  درباره  را  نظرش  استیل  از  وقتی 
ضدپیری )همه ی آن کرم ها و سرم هایی که 
نوید جوان سازی می دهند؛ همان اکسیرهای 
امروزی ما( می پرسم، می گوید: »دوست دارم 
درباره آن  فکر نکنم.« او معتقد است که اگر 
احتماال  شود،  حاصل  راه  این  در  موفقیتی 
ساختار زمان بر روی زمین را به صورت قابل 
انسان ها  ما  داد.  خواهد  تغییر  مالحظه ای 
کرده ایم:  عادت  مرحله ای  سه  زندگی  به 
میان سال  می آموزیم،  و  هستیم  جوان  ما 
و  هستیم  پیر  می کنیم،  کار  و  می شویم 
 100 بتوانیم  اگر  ولی  می شویم.  بازنشسته 
اتفاقی می افتد؟  بیشتر عمر کنیم چه  سال 
آیا امکان دارد در 60 سالگی دوباره به مکتب 
تغییرشغل دهیم  یا در 105 سالگی  برویم، 
یا تصمیم بگیریم که در 20 سالگی بمانیم 
آن  از  بیشتر  یا  قرن  یک  که  می دانیم  زیرا 
بازگشت  از  پس  دیگر  کارهای  انجام  برای 
بودیم، زمان  به آن فرار کرده  بیابانی که  از 

خواهیم داشت؟
گفت وگوی مان  از  بخشی  در  چه؟  مرگ  و 
تصور  را  عصری  آیا  که  پرسیدم  استیل  از 
»انتخاب«  به یک  می کند که در آن مردن 
این  نظرش  از  که  می گوید  او  تبدیل شود؟ 
امری  »مرگ  زیرا:  است،  غلوآمیز  سوال 
به  عنوان  آن را  مردم  است،  اجتناب ناپذیر 
به  یا  می بخشد  معنا  زندگی  به  که  چیزی 
می سازد،  شاعرانه  را  انسان  شرایط  نوعی 
می کنم  فکر  اما  می کنند.  تفسیر  و  توجیه 
که به طور کلی مرگ بد است. اگر در جهان 
مرگ کمتر بود، فکر می کنم که اکثر مردم 
با آن موافق می بودند که کمتر بودن مرگ 
خوب است. و عالقه ی من به یافتن درمانی 
برای پیری نه برای جلوگیری از مرگ، بلکه 
جوانی  پسا  دوره  در  سالمت  تقویت  برای 
زندگی، برای غلبه بر بیماری های مرتبط با 
پیری و به منظور رهایی از رنج است. و فکر 

نمی کنم این چیز بدی باشد.«
اندرو استیل، زیست شناس و نویسنده کتاب 
»عمر نامحدود؛ علم جدید عمرکردن بدون 

پیرشدن« است.
***

اصلی  دلیل  سه  پیری  دانشمندان  نظر  از 
دارد که مشخصه های پیری نامیده می شود. 
درمان این مشخصه ها سبب کندشدن روند 

پیری می شود. این سه مشخصه عبارتند از:
سن  افزایش  با  ژنومیک:  بی ثباتی   .1
جمع  ما  بدن  درون  ژنتیکی  آسیب های 
می شوند. دی ان ای ما با گذشت زمان به هم 
می خورد. تصور می شود که اگر دانشمندان 
این آسیب  پیدا کنند،  برای ترمیم  را  راهی 
تأثیر  بر روند پیری  نتیجه آن می توانند  در 

بگذارند.
عمر  بیشتر  هرچه  سلولی:  2. سال خوردگی 
بیشتری  )سال خورده(  پیر  سلول های  کنیم 
صورت  به  که  می شود  جمع  مان  بدن  در 
می توانند  و  می مانند  باقی  بدن  در  آویزان 
سال  و  سن  به  وابسته  بیماری های  بروز  به 

کمک کنند.
»میتوکندری:  عملکرد  در  اختالل   .3
که  است  »اندامک «هایی  میتوکندری 
انرژی موردنیاز سلول های ما را برای تأمین 
واکنش های بیوشیمیایی موردنیاز بدن تولید 
می کند. مشخص شده است که اختالل در 
را  پیرشدن  می تواند  اندامک ها  این  عملکرد 

تسریع کند.

آتش بس فوری؛ 
خواست مردم افغانستان و انکار طالبان

طالبان از جامعه مدنی، رسانه ها و صدای مردم افغانستان به صورت 
جدی هراس دارد و نسبت به آن با بدترین روش  پاسخ  می دهد که 
یکی از روش های این روزها ترورهای هدفمند است. این حمالت کور، 
طبقه متوسط جامعه را که متشکل از روشنفکران، تحصیل کردگان 
و چهره های رسانه ای و مدنی می باشد هدف قرار می دهد و در میان 

آنها وحشت انداخته است. 
محرک  متوسط  طبقه  مردم ساالر  و  دموکراتیک  نظام های  در 
به  دیگران  از  بیشتر  طبقه  این  است.  مردم ساالری  و  دموکراسی 
تحقیق و مطالعه وقت می گذارند و نسبت به تحوالت جاری حساس 
و مسئولیت پذیراند. هرچه طبقه متوسط جامعه رشد کند به همان 
اندازه جامعه آبستن تحول و دگرگونی مثبت یا گذار به مرحله بهتر 
این  از  ایدئولوژیک  یا  الیگارشی  و  دیکتاتوری  نظام های  شود.  می 
طبقه در هراس اند و برای سرکوب آنها از بدترین ابزار یعنی ترور 
استفاده می کنند. زیرا این طبقه اذهان عمومی را نسبت به مسائل 
این نوع نظام ها را سست و  پایه های  پیرامون روشن می سازند و 
متزلزل می نمایند. طالبان که رویکرد ایدئولوژیک دارند شدیدا در 
برابر این طبقه حساس اند و در پی سرکوب و خاموشی صدای آنان 
برآمدند. اگر طالبان نیت دارند که با تضعیف قشر روشنفکر و نخبه 
جامعه به اهداف شان دست می یابد، سخت در اشتباه  است و این نوع 
برخورد بیشتر چهره این گروه را در جامعه بین المللی و در میان 
مردم افغانستان منفور و قبیح جلو می دهد و بر پیچیدگی و ابهام 

پروسه صلح می افزاید. 
اگر طالبان در پی استقرار صلح است، باید در چنین شرایط بیشتر 
آماده  را  جامعه  و  کند  جست وجو  را  صلح  اجتماعی  زمینه های 
پذیرش خودشان درمرحله ی پسا صلح سازد. این کار با قطع جنگ 
و خشونت و دل جویی مردم افغانستان ممکن است نه با عمیق تر 
شدن زخم های گذشته. تاریخ منازعات جهان ثابت کرده است که 
جنگ ویرانی و بربادی به بار می آورد و آرزوهای یک ملت را نابود 

می سازد. ادامه جنگ بُن بست و پشیمانی است. 
طالبان باید این مسأله را در نظر بگیرد که هرچه میزان خشونت و 
کشتار افراد ملکی و قشر متوسط جامعه افزایش یابد به همان اندازه 
فضا برای طالبان در میان مردم افغانستان تنگ تر می شود. طالبان 
باید منافع سیاسی شان را از طریق گفت وگو جست وجو  کند و به 
آینده شان در میان مردم افغانستان بیندیشد. نباید روحیه صلح طلبی 

مردم تضعیف گردد. 
مالبرادر، معاون سیاسی طالبان در سفرش به پاکستان در یکی از 
مراکز نظامی طالبان می گوید که »هرچه ما در جبهه جنگ متحد و 
موفق باشیم، جامعه بین المللی ما را جدی می گیرند.« این امر نگرش 
طالبان را نسبت به جنگ و صلح نشان می دهد. با چنین نگرشی 
صلح امکان پذیر نیست. چون زمینه یا بستر صلح از بین می رود. در 
هر مدل موفق مذاکره اگر ببینیم، چنین رویکردی در جریان مذاکره 

وجود نداشته است. 
قاعده مذاکره بر این است که گفت وگوها در فضای بهتر برگزار شود 
و در ابتدا جریان جنگ و خشونت قطع گردد. در فرهنگ حل وفصل 
منازعات اولین گام پایان دادن به کشمکش های مسلحانه است. صلح 
و جنگ دو اصطالح متضاد است که حتا به لحاظ مفهومی قابل 
جمع نیست. صلح به معنای از خودگذری است که طرف ها از بخش 

خواسته های شان بگذرند تا راه حل را بیابند. 
برای مردم افغانستان قابل قبول نیست که طالبان در میز مذاکره به 
هدف دست یافتن به صلح بنشیند و همزمان خشونت ها و جنگ را 
در کشور افزایش دهد. مذاکره جریانی است که طرف های درگیر از 
طریق گفت وگو و بحث به دنبال حل اختالفات شان هستند. بنابراین 
بپذیرد  را  آتش بس  فوری  مذاکرات  دوم  دور  آغاز  در  باید  طالبان 
و از طریق گفت وگو و راه های مسالمت آمیز اهداف سیاسی شان را 

پی گیری نمایند تا گفت وگوها به نتایج مثبت برسد.

پس  16جدی(  )سه شنبه،  دیروز  افغانستان  مذاکره کننده  هیأت 
دوم  دور  تا  قطر شد  پایتخت  عازم دوحه،  از رخصتی سه هفته ای 

مذاکرات را آغاز کند.
هیأت  با  مشترکا  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  رهبری  کمیته 
جلسه  ملی  مصالحه  عالی  شورای  در  دوشنبه  شام  مذاکره کننده 
داشت و رهنمود مذاکره را به هیأت تحویل داد. این رهنمود در واقع 
نقشه راه صلح در جریان مذاکره است که در آن به تمام جنبه های 
ابزارها، پیش بینی ها و احتماالتی روند دوحه در دور دوم  مذاکره، 
هیأت  به  رهنمود  این  است.  شده  پرداخته  طالبان  با  مذاکرات 
مذاکره کننده چشم انداز روشن نسبت به مذاکرات خلق می کند تا 

ابتکار عمل را به دست بگیرد. 
اولین گام برای هیأت مذاکره کننده افغانستان آتش بس فوری است 
که طالبان در برابر آن مقاومت نشان می دهد و احتماال گزینه دیگر 
را مطرح خواهد کرد. گزینه طالبان بحث روی حکومت موقت و یا 
امارت اسالمی خواهد بود که این درخواست در ابتدا موجه نیست. 
زیرا مهم ترین عامِل جنگ و درگیری میان دو طرف بر سر دو روایت 
ریشه های  و  مشترک  وجوه  کردن  پیدا  هم  مذاکره  و هدف  است 

اختالف است تا در نهایت به صلح بینجامد.
از  بحث  امارت مطرح می شود،  هم  یا  و  مسأله جمهوریت  وقتی   
یک چتر کالن است که تمام جنبه  های زندگی شهروندان را در بر 
می گیرد و نیاز به بحث های بیشتر و زمان طوالنی تر است. اما راه 
ورود به مذاکره و بحث روی آجندای اصلی آتش بس فوری و قطع 

جنگ و خشونت است. 
را به سادگی  این است که چرا طالبان آتش بس  مهم ترین پرسش 
این  پافشاری دارد؟ پاسخ  بر تداوم جنگ و خشونت  نمی پذیرد و 
است که طالبان بیش از دو ابزار در دست ندارد؛ مذاکره در دوحه و 
تشدید جنگ در میدان های نبرد. این گروه وضعیت را براساس بازی 
با حاصل جمع صفر )بُرد-باخت( محاسبه می کند. درحالی که مبنای 

مذاکره بازی با حاصل جمع مثبت )بُرد-بُرد( است.
گزینه اول کاربرد نظامی دارد که در آن یک طرف قضیه به لحاظ 
نظامی دست باالتر داشته باشد و برای ختم منازعه و نابودی طرف 
مذاکره  یک  در  خواسته هایش  تحمیل  یا  و  جنگ  راه  از  مقابل 
تشریفاتی-اجباری تالش ورزد. طالبان در شرایطی نیست که از این 
مردم  بر  دهه ۷0  مثل  را  یا خواسته های شان  و  بگیرد  کار  گزینه 
افغانستان تحمیل کند. افغانستان در 20 سال گذشته ارزش های 
یک جامعه باز را تجربه کرده و این ارزش ها قابل معامله نیست. اگر 
طالبان صلح می خواهد باید بپذیرد که افغانستان در دهه ی گذشته 

در هماهنگی با دنیا مسیر گذار را تجربه کرده است. 
درس  افغانستان  ساله ی   20 جنگ  از  طالبان  که  می رسد  به نظر 
نگرفته است و در توهم دهه ۷0 به سر می برد. استراتژی طالبان در 
قبال جنگ و مذاکره این است که هرچه میزان خشونت ها افزایش 
یابد به همان اندازه در میز مذاکره دست باالتر خواهد داشت. رویکرد 
مردم  میان  در  را  بستر صلح سازی  و  زمینه  طالبان  خشونت محور 
افغانستان از بین می برد و بی باوری را نسبت به صلح افزایش می دهد. 
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سخنگوی آژانس بین الملی انرژی اتمی روز دوشنبه پس 
از اعالم این تصمیم ایران به خبرگزاری رویترز گفته بود 
بازرسان آژانس در حال رصد فعالیت های ایران هستند 
دریافت  از  پس  نهاد،  این  کل  مدیر  گروسی،   رافائل  و 
زمینه  این  در  به کشورهای عضو  بازرسان  از  اطالعات 

گزارش خواهد داد.
اکبر  علی  گذشته،  ساعت   24 انتقادهای  وجود  با 
صالحی،  رییس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه شنبه 
حوزه  در  تهران  فعالیت های  افزایش  بر  سخنانی  در 
ایران در حال نصب هزار  و گفت  تاکید کرد  هسته ای 

سانتریفیوژ نسل دوم است.
وزرای  افزایش غنی سازی،  فرایند  آغاز رسمی  از  پیش 
اخیر  اظهارات  و  جلسات  در  برجام  عضو  کشورهای 
ایران خواسته بودند به سطح تعهدات برجامی  از  خود 
از  و  توافق  این  اقداماتش موجب تضعیف  با  و  بازگردد 

بین بردن فرصت بازگشت امریکا به آن نشود.

آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به آن واکنش های 
متفاوتی نشان داده اند.

را  اقدام  این  اسرائیل،   نخست وزیر  نتانیاهو،   بنیامین 
برنامه  توسعه  برای  رژیم  هدف  »پیشبرد  راستای  در 
اقدام  روسیه  حال،   این  با  خواند.  نظامی«  هسته ای 
ایران را با توجه به قانون مصوب مجلس درباره افزایش 
الحاقی  پروتکل   اجرای  مرحله ای  توقف  و  غنی سازی 

»قابل پیش بینی« دانست. 
میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان های 
بین المللی در وین، در این زمینه گفت نکته اصلی این 
با  ارتباط  در  شرایط  عادی شدن  با  اقدام  این  که  است 

برجام »قابل بازگشت« است. 
چین نیز خواستار خودداری ایران از اقداماتی شده که 
موجب »تشدید تنش ها« می شود. از سوی دیگر، جاپان 
ضمن ابراز نگرانی شدید، این قدم تهران را »نقض توافق 

هسته ای« عنوان کرده است.

نسبت  بین المللی  واکنش های  ادامه  در  روز:  اطالعات 
به افزایش سطح غنی سازی اورانیوم در ایران، عالوه بر 
جاپان و چین، کمیسیون اروپا و عربستان سعودی نیز 

نسبت به این اقدام ابراز نگرانی کردند.
اتحادیه اروپا روز سه شنبه 16 جدی در این زمینه اعالم 
»بسیار  ایران  توسط  شده  انجام  اقدامات  درباره  کرد 
و  است  هسته ای  تعهدات  »نقض  اقدام  این  نگرانیم.« 
پیامدهای جدی خواهد داشت.« اتحادیه اروپا همچنین 

حفظ توافق هسته ای را مهم عنوان کرد.
عربستان سعودی  ولیعهد  اینترنشنال،  ایران  از  نقل  به 
کرد:  اعالم  مساله  این  به  واکنش  در  همچنین  نیز 
و جهان  منطقه  امنیت  و  ایران صلح  »برنامه هسته ای 

را به خطر می اندازد.«
دولت  سخنگوی  دوشنبه  روز  رسمی  اعالم  پی  در 
ایران مبنی بر آغاز غنی سازی 20 درصدی اورانیوم در 
و  اسرائیل  روسیه،  جاپان،  چین،   تاکنون  فردو،   سایت 

کنشهابهغینسازی۲۰درصدی؛ ادامهوا
ابرازنگرایناروپا،عربستانسعودی،جاپانوچنی

یمها توافقعربستانوقطربرایبازگشاییمرزهاوپایانتحر
دانست و نپذیرفت.

کویـت کـه وزیـر خارجـه آن از ایـن توافـق و بازگشـایی 
سـال  سـه  در  داده،  خبـر  عربسـتان  و  قطـر  مرزهـای 
گذشـته تـالش کـرد بـرای آشـتی میـان این کشـورهای 
حـوزه خلیـج فـارس میانجی گـری کنـد. انتظار مـی رود، 
دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری امریـکا هم شـکل گیری 
را مدیـون تالش هـای خـود در خاورمیانـه  توافـق  ایـن 

ارزیابـی کنـد.
هنگامی که در جون سال 201۷ بحران میان این 5 کشور 
عربی شروع شد، عربستان سعودی به اتفاق امارات متحده 
عربی، بحرین و مصر فهرستی شامل 13 درخواست را به 
قطر تحویل دادند و یک مهلت 10 روزه برای اجرای این 

درخواست ها تعیین کردند.
از جملـه ایـن درخواسـت ها قطـع تمـام ارتبـاط هـا بـا 
تشـکیالتی بـود کـه ادعـا می شـد اسـالمگرا هسـتند و 
ماننـد  می شـدند  خوانـده  »تروریسـت«  آنهـا  از  برخـی 
اخـوان المسـلین و حـزب اهلل لبنـان و گـروه داعـش. قطر 
بـه دفعـات هرگونه ارتبـاط بـا »گروه های تروریسـتی« را 
تکذیـب کـرده و ایـن ادعاهـای عربسـتان و متحدانـش را 

هـم رد کـرد.
این کشورها همچنین از قطر خواستند روابط دیپلماتیک 
و اقتصادی اش با ایران را قطع کرده و تحریم های امریکا 

علیه ایران را رعایت کند.
از  تحریم کننده  کشورهای  که  درخواستی   13 جمله  از 
کشور- این  رسانه ای  اهرم های  تعطیل  بودند  کرده  قطر 

ازجمله شبکه الجزیره- بود که گزارش های غالبا انتقادی 
و افشاگرانه آن از منطقه، سال ها موجب سرافکندگی این 
کشورها در ارتباط با برنامه های سیاست داخلی شان شده 

بود.

کرده  قطع  قطر  با  را  روابط خود  بهار سال 201۷  اواخر 
بودند، از آن زمان مرزهای زمینی، هوایی و دریایی خود را 

به روی قطر بسته بودند.
در  را  آنها  رهبری  عربستان  که  کشور  چهار  این  ادعای 
و  سوریه  جنگ  جریان  در  قطر  که  بود  این  دارد  دست 
کرده  کمک  تندرو  گروههای  به  عراق،  در  داعش  ظهور 

است. ادعایی که دوحه قویا رد می کند.
پس از قطع روابط میان این چهار کشور و قطر، عربستان 
و امارات فهرستی 13 ماده ای پیش روی قطر گذاشتند و 
این مفاد  برقراری مجدد روابط را منوط به اجرای کامل 
گذاشتند؛ از جمله، قطع روابط با ایران و تعطیلی شبکه 
برای  تالش  را  آنها  دوحه  که  شروطی  الجزیره.  خبری 
دخالت در امور این کشور و سرنگون کردن حاکمان خود 

است که قرار است روز سه شنبه، 5 جنوری، در ریاض آغاز 
به کار کند.

رسانه های خاورمیانه همچون الجزیره می گویند قرار است 
سه شنبه،  جلسه  کار  به  آغاز  با  همزمان  توافق  این  خبر 

رسما اعالم شود.
همزمان یک مقام ارشد دولت امریکا هم گفته که توافقی 
سال  سه  تنش های  به  دادن  پایان  برای  کشور  دو  میان 

گذشته امضاء شده است.
خبرگـزاری رویتـرز از سـفر جرد کوشـنر، داماد و مشـاور 
ارشـد دونالـد ترامـپ بـه خاورمیانـه خبـر داده اسـت و 
نوشـته او بـرای حضور در مراسـم اعـالم ایـن توافق عازم 

منطقه شـده اسـت.
عربستان به همراه امارات متحده عربی، بحرین و مصر از 

شورای  اجالس  در  شرکت  برای  قطر  امیر  روز:  اطالعات 
همکاری خلیج فارس به عربستان سعودی سفر می کند. 
پیش از این، وزیر خارجه کویت گفته بود عربستان و قطر 
پس از نزدیک به سه سال قطع روابط سیاسی و تجاری، 
توافق کرده اند که مرزهای هوایی، دریایی و زمینی خود 

را باز کنند.
قرار است در عربستان، توافقنامه ای به منظور پایان دادن 

به اختالف بین دوحه و ریاض امضا شود.
همسایگان قطر سه سال و نیم پیش این کشور را به اتهام 
حمایت از تروریسم تحریم کردند، اتهامی که قطر آن را 

انکار کرده است.
این  برگزاری  مسئول  یک  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
بازگشایی فضای  اجالس گفت تصمیم عربستان سعودی 
هوایی، مرزهای زمینی و دریایی خود به قطر گام جهت 
امیر  حضور  از  اطمینان  برای  زمینه  تا  بود  اعتمادسازی 

ایجاد شود.
برای حل  را  واشنگتن فشارهای خود  اخیر،  ماه های  در 
اختالف شدت داده و اصرار دارد که وحدت خلیج فارس 

برای منزوی کردن ایران ضروری است.
جراد کوشنر داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ نیز در این 

اجالس حضور دارد.
با   201۷ سال  بهار  از  مصر  و  بحرین  امارات،  عربستان، 
از  حمایت  به  متهم  را  دوحه  و  کردند  رابطه  قطع  قطر 
ضمن  و  کرد  رد  قطر  که  اتهامی  کردند.  »تروریسم« 
و  کشور  این  از  ریاض،  گانه   13 خواسته های  با  مخالفت 
سه متحد دیگرش به علت خسارت به خطوط هوایی خود 

درخواست 9 میلیارد دالر غرامت کرد.
از  پیش  روز  یک  تنها  ریاض  و  دوحه  میان  توافق  خبر 
آغاز اجالس شورای همکاری های خلیج فارس منتشر شده 

یمیعراقبرایوارداتگازازایرانرابرایسهماهدیگرتمدیدکرد یکامعافیتتحر امر
ایران را سخت کرده است.

رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران امروز به خبرگزاری کار 
انباشته  مطالبه  گاز  بخش  »در  است:  گفته  )ایلنا(  ایران 
در حساب  است یک بخش  دو بخش  در  که  دارد  وجود 
و  است  موجود  عراق  تجارت  بانک  نزد  گاز  ملی  شرکت 
نکرده  پرداخت  عراق  برق  وزارت  هنوز  را  دیگر  بخش 

است.«
از 2004  او همچنیـن گفتـه: »در طـول همـه سـال ها 
تاکنـون کـه به این کشـور برق صـادر می کنیـم مطالبات 
بـه صـورت مسـتقیم و یـا پرداخـت بـه طلبـکاران بخش 
خصوصـی وصـول شـده اسـت بنابرایـن در بخـش بـرق 

مطالبـه چندانـی نداریـم.«
آقای اردکانیان که هفته پیش که برای حل اختالفات بر 
بود  گفته  بود،  کرده  عراق سفر  به  انباشه  بدهی های  سر 
بعد از این مذاکرات حدود ۷00 میلیون دالر از بدهی های 

عراق پرداخت شده است.

است.
با آغاز سیاست »فشار حداکثر« در سال  امریکا همزمان 
2018 میالدی حوزه انرژی ایران را مشمول تحریمها کرد 
اما بطور موقت عراق را از بعضی از این تحریمها معاف کرد.

هدف از این تمدیدهای موقتی این بود که عراق بتواند به 
مرور زمان با همکاری شرکتهای امریکایی نیازهای خود را 

در این زمینه برآورده کند.
تمدید اخیر معافیت ها همزمان با ورود جو بایدن به کاخ 
سفید است که قرار است بیستم ژانویه مراسم تحلیف او به 

عنوان رییس جمهوری جدید امریکا برگزار شود.
اخیرا  ایران  ایران در حالیست که  از  انرژی عراق  واردات 
برای مدت کوتاهی صادرات گاز به این کشور را به دلیل 
انباشت بدهی کاهش داده بود که البته بعدا اعالم شد از 
سرگرفته شده؛ عراق حدود 6 میلیارد دالر به ایران بابت 

گاز بدهکار است.
به غیر از بدهی ها، تحریم های بانکی امریکا انتقال پول به 

اطالعات روز: خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام عراقی 
که نام او را فاش نکرده گفته ایاالت متحده امریکا برای 
»سه ماه« دیگر معافیت تحریمی این کشور از تحریم های 
این »معافیت  با  است؛  تمدید کرده  را  ایران  علیه  امریکا 

عراق مجاز است به واردات گاز ایران ادامه دهد.
این مقام عراقی همچنین گفته است مجوز معافیت اخیر 

پس از »مذاکرات طوالنی« صادر شده است.
واشنگتن بعد از اعمال تحریم های حوزه نفت و انرژی علیه 
ایران در چند نوبت عراق را بصورت 90 و 120 روزه از این 
تحریم ها معاف کرده است. آخرین بار وزارت خارجه امریکا 

20 نوامبر این معافیت را به مدت 45 روز تمدید کرد.
نیاز  سوم  یک  حدود  عراق  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
انرژی خود را از طریق ایران تامین می کند؛ زیرساختهای 
فرسوده به دلیل سالها جنگ و نگهداری ضعیف آنها باعث 
شده عراق نتواند در این زمینه به تنهایی از پس نیازهای 
خود برآید و تا حد زیادی به واردات انرژی از ایران وابسته 
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ستارهجوانسویاپازلسولسرشراتکمیلمیکند
قهرمانی در لیگ برتر مبارزه کنند، نیاز 
جنوری  در  وسط  مدافع  یک  جذب  به 

دارند.
ژول کونـده بازیکنی اسـت کـه می تواند 
مشـکالت یونایتـد حـل کنـد. او جوانی 
چابـک و مدافعـی قدرتمند اسـت. سـن 
او مطابـق بـا معیارهـای خریـد باشـگاه 
اسـت و در صـورت ادامـه همـکاری بـا 
یونایتـد، راه حلـی طوالنـی مـدت برای 
مشـکالت آنهـا در خـط دفـاع خواهـد 
بـود. او بخشـی مهـم از قهرمانـی سـویا 
در لیـگ اروپـا در فصل گذشـته اسـت. 
کـه  دارد  برنـده ای  ذهنیـت  کونـده 
آن  از  خوبـی  بـه  می توانـد  یونایتـد 

اسـتفاده کنـد.

بار  یک  و  داده  انجام  بازی   4 تیم  این 
موفق به گلزنی شده است.

را  توانستند سال 2020  شیاطین سرخ 
لیگ  دوم  رده ی  در  و  نمایشی خوب  با 
این وجود موفقیت  با  پایان برسانند.  به 
منچستریونایتد مرهون خط گلزنی آنها 
با رهبری خیره کننده  برونو فرناندز است 
و این تیم گل های زیادی دریافت کرده 
آنها را  و تنها گلزنی مهاجمان بوده که 

نجاست داده است.
حتی حدف من یونایتد از لیگ قهرمانان 
که  تیم  این  ضعیف  دفاع  دلیل  به  نیز 
شد،  بازی  سه  در  شکست  به  منجر 
قرار  اگر  که  است  روشن  افتاد.  اتفاق 
برای  این فصل  است شیاطین سرخ در 

سویا  به  یورویی  میلیون   22 قراردادی 
پیوست.

را  اسپانیا، کونده خود  به  ورود  زمان  از 
به عنوان یکی از بهترین مدافعان جوان 
در  عملکردش  و  کرده  معرفی  اللیگا 
اندلسی ها چشمگیر  برای  گذشته  فصل 
 40 سویا  برای  گذشته  فصل  وی  بود. 
بازی انجام داد و به این تیم کمک کرد 
قرار  اللیگا  برتر  تیم  چهار  جمع  در  تا 
اروپا  لیگ  قهرمانی  همچنین  و  بگیرند 

را نیز از آن خود کنند.
کونده این فصل را نیز با 18 بازی و 2 
آغاز  بسیار خوب  رقابت ها  همه  در  گل 
کرده است. این بازیکن جوان عضو تیم 
زیر 21 سال فرانسه است و تاکنون برای 

گزارش  رسانه های اسپانیایی و انگلیسی 
کونده  ژول  نام  که  است  این  از  حاکی 
ستاره ی آینده دار سویا در لیست خرید 

سولسشر قرار گرفته است.
کردن  اضافه  دنبال  به  منچستریونایتد 
خود  دفاع  خط  به  کلیدی  مهره ای 
دارند  قصد  منظور  این  برای  و  هستند 
به  را  کونده  ژول  سویا  جوان  ستاره ی 

خدمت بگیرند.
از  قبل  و  شده  متولد  فرانسه  در  کونده 
مدتی  بپیوندد،  بوردو  جوانان  به  اینکه 
و  سرونز  لندیراس،  آکادمی های  در  را 

البرید گذراند.
او در فصل 18-201۷ هفتاد بازی برای 
با  سپس  و  داد  انجام  بوردو  بزرگساالن 

لیونل مسی ابرستاره بارسلونا در مصاحبه 
پوشیدن  گوید  می  اسپورت  روزنامه  با 
پیراهن بارسا در ۷50 بازی برای او افتخار 

بزرگی است.
از  بعد  بارسلونا  ابرستاره  مسی  لیونل 
پیراهن  با  بازی   ۷50 رکورد  به  رسیدن 
با روزنامه اسپورت  بلوگرانا در مصاحبه ای 
گفت  و  کرده  شرکت  کاتالونیا  چاپ 
تعداد  این  در  بارسلونا  پیراهن  پوشیدن 

بازی برایش افتخار بزرگی است.
لیونل مسی تا کنون ۷50 بار پیراهن تیم 
محبوب کاتالونیا را به تن کرده که از این 
میان 500 بازی در اللیگا انجام شده است. 
او در ادامه فصل می تواند رکورد تاریخی 
حال  در  که  بشکند  را  اللیگا  در  باشگاه 
قرار  بازی   505 با  ژاوی  اختیار  در  حاضر 
دارد. رکورد کلی ژاوی در پوشیدن پیراهن 
بارسلونا در ۷6۷ بازی است که مسی برای 
رسیدن به آن هم عزم خود را جزم کرده 

است.
رکورد 705 بازی برای بارسلونا

رسیدن به این رکورد برایم افتخار بزرگی 
است. خوشحالم که توانسته ام ۷05 بار با 

پیراهن بارسا بازی کنم.

از روزاریو تا بارسلونا
مسی 13ساله بیست سال پیش به همراه 
یکی  به  تا  آمد  بارسلونا  باشگاه  به  پدرش 

با  سوارس  لوییس  و  یورنته  مارکوس 
در  ای  کننده  تعیین  نقش  هایشان  گل 
فصل  این  در  اتلتیکومادرید  صدرنشینی 

اللیگا داشته اند.
به نقل از آس، اتلتیکومادرید از جایگاهش 
همچنان  و  نخورده  تکان  جدول  در 

بلوگرانا  مربی  سه  دوران  در  مسی  گردد. 
تعداد آن گلها  ثمر رسانده که  به  گلهایی 
از تعداد بازی های او زیر نظر آنها بیشتر 
پپ  گری  مربی  دوران  در  مسی  بوده. 
گواردیوال 136 بازی برای او انجام داده و 
138 گل به ثمر رسانده. او در دوران مربی 
گری لوئیس انریکه هم در 105 بازی برای 
تیم او 106 گل زده. در دوران تیتو ویالنووا 
انجام  بارسا  با پیراهن  بازی  هم مسی 32 

داده و 46 گل به ثمر رسانده است.

گل داد که دو پاس در اللیگا و یک پاس 
در لیگ قهرمانان به ثبت رسید. 

قابل توجه  با سوارس هم  رابطه  قضیه در 
اروگوئه  مهاجم  کرد  اعالم  بارسلونا  است. 
ای را نمی خواهد و این بازیکن اکنون در 
راحتی می کند. سوارس  احساس  اتلتیکو 
کننده  تعیین  جریمه  محوطه  از  بیرون 
این  جریمه  محوطه  داخل  در  اما  نبوده 
ثمر  به  گل    9 او  است.  داشته  را  ویژگی 
اللیگا  در  ها  گل  همه  که  است  رسانده 
اتفاق افتاده اند. مهاجم اروگوئه ای در این 
مدت دو بار دبل کرد. در اتلتیکو از عملکرد 
می  بالنکو  روخی  هستند.  راضی  سوارس 
داند که عناوین زمانی به دست می آیند که 
قدرت دفاعی حفظ شود و گل های زیادی 
نکرده  نشینی  اتلتیکو عقب  برسد.  ثمر  به 
است و در خط حمله سوارس را دارد. قرمز 
سفیدپوشان بازی به بازی پیش می روند 
و آمار یک تیم قهرمان را نشان می دهند. 

مسـی اولیـن بـازی خود بـا پیراهن بارسـا 
شـهر  دربـی  در  و   2004 اکتبـر   16 در 
داد.  انجـام  اسـپانیول  مقابـل  بارسـلون 
مسـی درحالیکـه بارسـا در آن بـازی 0-1 
شکسـت خـورد در اواخـر بـازی بـه جـای 
دکـو وارد میـدان شـد. لیونـل در آن زمان 

1۷سـاله بـود.
این  به  بارسلونا  در  مسی  درخشان  آمار 
به  دیگر  جالب  آمار  یک  شود.  نمی  ختم 
زمان کار کردن او با چند مربی بارسا برمی 

در  اسپانیایی  هافبک  کرد.  باز  را  کلوپ 
فصل گذشته 39 بار به میدان رفت و پنج 
گل به ثمر رساند، سه گل در اللیگا و دو 
گل در لیگ قهرمانان اروپا. همچنین پنج 
پاس گل داد که چهار پاس در اللیگا و یک 

پاس در لیگ قهرمانان اتفاق افتاد. 
فنی  کادر  که  بود  گذشته  فصل  اواخر  در 
حمله  در خط  یورنته  شد  متوجه  اتلتیکو 
یک قاتل است و به عنوان مهاجم موثرتر 
می تواند عمل کند. سیمئونه از او در این 
پست بهره برد و این بازیکن هم پاسخ داد. 
بازیکنان  از  عبور  در  توانایی اش  و  سرعت 
برای  را  زیادی  های  خوشحالی  حریف 
این  در  او  آورد.  ارمغان  به  بالنکو  روخی 
اکنون  و  است  داده  انجام  بازی   21 فصل 
دومین گلزن برتر اللیگا در تیم به حساب 
می آید. یورنته در این رقابت ها شش گل 
به ثمر رسانده است و یک بار هم در لیگ 
پاس  سه  همچنین  کرد.  گلزنی  قهرمانان 

فوتبال  تاریخ  های  اسطوره  بزرگترین  از 
او  رسمی  های  بازی  تعداد  شود.  تبدیل 
برای تیم اول باشگاه فوق العاده بوده: ۷05 
بازی با 524 پیروزی، 138 تساوی و 88 
هم  گل   644 مدت  این  در  مسی  باخت. 

برای بارسا به ثمر رسانده.
لیونل مسی در اللیگا هم 500 بازی انجام 
داده که 252 بازی در نوکمپ و 248 بازی 
در خارج از خانه بوده است. از این تعداد 
و  رسیده  پیروزی  به  بار  بازی مسی 369 
در  مسی  است.  رسانده  ثمر  به  گل   451
خانه بارسا 211 پیروزی و در خارج از خانه 
158 پیروزی را تجربه کرده. او همچنین 
حریفان  خانه  در  و  گل   265 نوکمپ  در 

186 گل برای بارسا زده است.

رقبای قدیمی
کنون  تا  مسی  لیونل  که  تیمی  بیشترین 
مادرید  اتلتیکو  کرده  بازی  آن  مقابل  در 
بالنکو  روخی  مقابل  بار   29 مسی  بوده. 
به  تیم  این  بار مقابل  به میدان رفته، 18 
پیروزی رسیده و 26 بار دروازه اش را باز 

کرده است.
رتبه دوم در اختیار تیمهای رئال مادرید، 
بار   28 مسی  که  است  والنسیا  و  سویا 
است.  کرده  بازی  آنها  از  کدام  هر  مقابل 
لیونل مسی در اللیگا کال مقابل چهل تیم 

مختلف بازی کرده است.

پابلو  دیگو  تیم  در  است.  صدرنشین 
این  با  است.  فرد  از  باالتر  تیم  سیمئونه 
که  هستند  برجسته  اسامی  برخی  حال 
گل هایشان پیروزی را برای روخی بالنکو 
یورنته  مارکوس  آورند.  می  ارمغان  به 
قرار  فهرست  این  در  سوارس  لوییس  و 
دارند. آن ها دو بازیکن سابق رقیبان اصلی 
اتلتیکو هستند که رهبری تیم را به سمت 
رئال  هدایای  گرفتند.  عهده  بر  قهرمانی 
مادرید و بارسلونا از فرصت استفاده کردند 
تا به روخی بالنکو در بهترین شدن کمک 

کنند. 
را  مادرید  رئال  گذشته  فصل  یورنته 
و  قرمز  پیوست.  اتلتیکو  به  و  کرد  ترک 
 40 هافبک  این  خرید  برای  سفیدپوشان 
میلیون یورو هزینه کردند. یورنته در ابتدا 
یک بازیکن معمولی به نظر می رسید اما 
یازدهم مارچ 2020 در دیدار برابر لیورپول 
یورگن  تیم  دروازه  بار  دو  او  شد.  کشف 

آماردرخشانابرستارهآرجانتییندرنوکمپ
میس:750بازیبرایبارساافتخاربزریگاست

هدایایبارساورئال،اتلتیکورابهسمتقهرماینپیشمیبرند!

دومقصدغریمنتظره
کاماینرت پیشرویهافبکنا

ید PSGبهدنبالخر
نهاییمویسکنی

معروف  خبرنگار  مارتزیو،  دی  جانلوکا 
های  برنامه  مدیر  شد  مدعی  ایتالیایی 
و  آژاکس  های  باشگاه  با  اریکسن  کریستین 

ولورهمپتون مذاکره کرده است.
مدیر  ماروتا،  جوزپ  که  بود  پیش  روز  چند 
اینتر به شکل رسمی اعالم کرد که  ورزشی 
کریستین اریکسن بعد از پشت سر گذاشتن 
یک سال کابوس وار در اینتر در لیست فروش 
در  تواند  می  و  گرفته  قرار  ایتالیایی  باشگاه 

جنوری نراتزوری را ترک کند.
رابطه  در  زیادی  شایعات  اخیر  روز  چند  در 
از  و  رسیده  گوش  به  دانمارکی  هافبک  با 
احتمالی  مقصد  عنوان  به  زیادی  های  تیم 
کریستین اریکسن نام برده شده است. حتی 
اخیراً تایید شد که اینتر با جدایی قرضی این 
بازیکن نیز موافقت خواهد کرد اما هنوز هیچ 

چیز قطعی درباره او مشخص نشده است.
مارتزیو،  دی  جانلوکا  ارتباط  همین  در 
و  جدید  ادعای  ایتالیایی  مطرح  خبرنگار 
غیرمنتظره ای را در مورد کریستین اریکسن 
مطرح کرده است. بر این اساس مدیر برنامه 
های ستاره دانمارکی مذاکرات خود را با دو 
تیم ولورهمپتون و آژاکس آغاز کرده است و 
دی مارتزیو مدعی شده که اصال بعید نیست 
اریکسن با قراردادی قرضی راهی یکی از این 

دو تیم شود.

انتقال  دارد  قصد  ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
قرضی مویس کین را نهایی کند.

از  بعد  کین  مویس  اسپورت،  از  نقل  به 
برتر  لیگ  راهی  یوونتوس  در  درخشش 
کرد.  برتن  را  اورتون  پیراهن  و  شد  انگلیس 
این بازیکن ایتالیایی تا سال 2024 با اورتون 
به  قبل  تابستان سال  در  او  اما  دارد  قرارداد 

پاری سن ژرمن پیوست.
عملکرد  ژرمن  سن  پاری  در  کین  مویس 
بسیار خوبی داشته است تا جایی که در 16 

بازی توانسته که 9 گل به ثمر رساند.
را  خوبی  مثلث  ایتالیایی  جوان  بازیکن  این 
به  و  است  ساخته  باپه  ام  و  نیمار  کنار  در 
همین خاطر پاری سن ژرمن به خرید نهایی 

او عالقه دارد.
روزنامه سان انگلیس با تایید ابراز عالقه پاری 
کین  مویس  نهایی  انتقال  برای  ژرمن  سن 
قطعی  خرید  برای  پاریسی  تیم  که  نوشت 
اورتون  به  باید 31 میلیون یورو  بازیکن  این 

پرداخت کند.

این روزنامه همچنین نوشت که مائوریتسیو 
پوچتینو، سرمربی جدید پاری سن ژرمن به 
را  او  دائمی  انتقال  دارد  عالقه  کین  مویس 

یکی از اولویت های خود عنوان کرده است.
پاری سن ژرمن بعد از اخراج توماس توخل 
عنوان  به  را  پوچتینو  که  گرفت  تصمیم 

سرمربی جدید خود معرفی کند.
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خبر خوش سخن گوی وزارت اطالعات و 
فرهنگ برای کتاب فروش ها این است که قرار 
است بازارچه معیاری برای کتاب  فروش ها 
ساخته شود: »اطالعات و فرهنگ همراه 
اتحادیه ناشران به این فیصله دست یافته اند 
که یک بازارچه معیاری برای کتاب  فروشی ها 
ایجاد شود که هم کتاب های باکیفیت چاپ 
شوند و هم کتاب  خانه ها معیاری گردد.«

می گوید: »حتا یک انفجار کوچک در کوشه ای از شهر کابل 
باعث می شد تا دو سه روز کسی وارد کتاب خانه ها نشود. 

مردم می ترسیدند به کتاب فروشی ها بیایند.«
کتاب فروشی ها از خلوت ترین مکان های شهر کابل است. 
کابل  کتاب فروشی های  مراکز  از  یکی  که  ملی،  مارکیت 
است، اکثرا خلوت است و کسی به آن جا سر نمی زند. برای 
همین است که اکثر این کتاب فروش ها مجبور می شوند 
لیالم  به  را  کتاب های شان  و  کنند  ورشکستگی  اعالم 
اکثر کتاب ها سال ها در  به گفته ی یعقوبی  بگذارند. زیرا 

قفسه ها خاک می خورند و کسی به آن ها توجه نمی کند.
اخیرا  دانشگاه  کتاب فروشی  جوار  در  دیگر  کتاب فروشی 
این  صاحب  اما  است.  کرده  آغاز  را  خودش  فعالیت 
کتاب فروشی فعال از کارش رضایت ندارد و احتماال بعد از 
چند مدتی همان مسیری را در پیش بگیرد که یک هفته 
قبل انتشارات دانشگاه مجبور شد آن را در پیش بگیرد. 
از  او که  این کتاب فروشی است.  فتح اهلل رحیمی صاحب 
مزار به کابل آمده و از وضعیت بازار کتاب  در کابل آگاهی 
چندان نداشته می گوید، در این مدت کرایه دکان هم عاید 
نشده است: »صرف به   دلیل خرابی بازار ناراحت ام و نه شغل 
کتاب فروشی. گرچند درست است که حتا کرایه دکان را 
هم در این مدت کار نکرده ام. امید عاید از کتاب فروشی 

ندارم.« 

»مقصر خودشان است«
و  کتاب  فروشی ها  صاحبان  از  برخی  که  آماری  براساس 
انتشاراتی ها دارد، امسال باالی پانزده هزار جلد کتاب را 
وارد کابل شده اند، کاری که باعث شده است نیمه نصفه به 
این شغل جان بدهد. تنوع کتاب ها در کابل امسال بیشتر 

شده است. 
به عنوان آدرس رسمی  پاسخ وزارت اطالعات و فرهنگ، 
و  کتاب  فروشی ها  چالش  به  کتاب،  و  فرهنگ  حامی  و 
نهادهای انتشاراتی صریح است: »مقصر خودشان است.« 
در  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  سخن گوی  مومند،  صابر 
»دلیل  می گوید:  کتاب فروشی ها  این  بسته شدن  باره 
به  بیشتر  می شود  بسته  کتاب فروشی ها  بعضی  این که 
کتاب  فروشی ها  دیگر  با  آزاد  بازار  در  که  برمی گردد  این 
رقابت نتوانسته یا با معیارهای که مردم می خواهند کتاب 
وزارت  سخن گوی  خوش  خبر  نتوانسته اند.«  کرده  چاپ 
اطالعات و فرهنگ برای کتاب فروش ها این است که قرار 
شود:  ساخته  کتاب  فروش ها  برای  معیاری  بازارچه  است 
»اطالعات و فرهنگ همراه اتحادیه ناشران به این فیصله 
دست یافته اند که یک بازارچه معیاری برای کتاب  فروشی ها 
ایجاد شود که هم کتاب های باکیفیت چاپ شوند و هم 

کتاب  خانه ها معیاری گردد.«

وفق کتاب  فروش بوده و نه بر مراد کتاب نویس، اما امسال 
اندازه  به  کتاب  بازار  کتاب فروش ها،  گفته های  براساس 
می گوید:  یعقوبی  ندارد.  رونق  هم  گذشته  سال  نصف 

»کسی کتاب نمی خرد، کسی کتاب نمی خواند.«
انتشارات دانشگاه که کتاب های بعضی نویسنده ها را چاپ 
کرده، اما هنوز توجه چندان به این کتاب ها نشده است. 
یعقوبی در این باره می افزاید: »در گدام ما کتاب ها دارند 
خاک می خورند و سال هاست همان طوری مانده و از این 
نظر وضعیت آشفته برای نویسنده های خود کتاب است. به 
جز چند کتاب بقیه همه خاک می خورند. اکثر کتاب هایی 
پنجاه جلد  یا  بلند چاپ می شوند جز چهل  تیراژ  با  که 

فروش ندارند.«
را  کتاب هایش  که  اعالمیه ا ی  در  دانشگاه ها  انتشارات 
فرهنگی،  مراکز  تمام  است:»از  نوشته  گذاشته،  لیالم  به 
کتاب،  فروشگاه های  مطالعاتی،  مؤسسات  دانشگاه ها، 
کتاب صمیمانه دعوت  و  فرهنگ  اصحاب  و  دانشجویان، 
می کنیم تا کتاب های  مورد نظرشان در حوزه های حقوق، 
بین الملل،  روابط  اقتصاد،  جامعه شناسی،  سیاسی،  علوم 
انگلیسی، تاریخ، رمان و  فلسفه، زبان و ادبیات فارسی و 
هنر را با قیمت ناچیز و تخفیف قابل توجه از این آدرس به 
دست آورند.« اما با این حال بازهم کسی این روزها به این 
کتاب  فروشی سر نمی زند و حتا »قیمت ناچیز« و »تخفیف 
به خریدن کتاب  باعث نشده کسی تشویق  توجه«  قابل 

شود.
کمی قبل تر، انتشارات و کتاب فروشی واژه نیز تعداد قابل 
توجهی از کتاب هایش را به لیالم گذاشته بود. قاسم فرزام، 
مسئول این انتشارات و کتاب فروشی، می گوید »لیالم ماندن 
برای کرایه دکان و جبران خسارات بود. تعداد زیاد کتاب ها 
به فروش نمی رسند و سال ها روی دست می مانند، اما ما 
به خاطر آن ها کرایه می دهیم. ما بابت هر قفسه در واقع 
هزینه  خود  چهاربرابر  گاهی  کتاب  یک  می دهیم.  کرایه 
زیاد  کرایه اش  و  نمی شوند  فروخته  سال ها  یعنی  دارد، 
به  را  کتاب ها  مجبور می شویم  ما  لحاظ  این  از  می شود. 

لیالم بگذاریم.«

جامعه ی آشفته و غربت کتاب
به باور فرهنگیان در افغانستان، وضعیت آشفته ی سیاسی 
باعث شده همه چیز تحت  است  افغانستان حاکم  در  که 
کسب وکارهای  بگیرد.  قرار  آشفته  وضعیت  این  تأثیر 
خصوصی، و از جمله کتاب فروشی، یکی از شغل هایی است 
که تحت تأثیر این وضعیت آشفته قرار گرفته است. یکی از 
برآیندهای این وضعیت آشفته ناامنی است و همین ناامنی 
باعث شده کتاب فروشی ها آسیب ببینند. شاید برای دیگران 
قابل باور نباشد، اما یکی از کتاب فروشان در مارکیت ملی 

می  گوید  دانشگاه  کتاب  انتشارات  مسئول  یعقوبی،  علی 
»کار  است:  قرض داری ها  پرداختن  برای  کتاب ها  لیالم 
کتاب فروشی امسال از آغاز تا پایان کار پرضرر بوده است 
ما تصمیم  پوره کنیم.  را  نتوانسته ایم کرایه دکان  و حتا 
گرفته ایم کتاب های فروشگاه خود را کامال جمع کرده و 
با تخفیف سی تا پنجاه درصد بفروشیم تا قرض داری هایی 
شدیم  متقبل  کتاب فروشی  خراب  بازار  سبب  به  که  را 

پرداخت کنیم.« 
یعقوبی به اطالعات روز می گوید مشکالت مالی و کسادی 
است:  نگذاشته  باقی  کتاب فروشی  بستن  جز  راهی  بازار 
»از این به بعد دیگر کتاب فروشی ای به نام کتاب فروشی 

دانشگاه وجود نخواهد داشت.«
نیست.  تنها  مشکالت  این  در  دانشگاه  انتشارات 
کتاب فروشی های زیادی این روزها در بحران مالی به سر 
می برند. کتاب فروشی نسل نو که بیشتر برای کتاب های 
گذشته  سال های  و  است،  مشهور  داستانی اش  و  فلسفی 
پیش قدم تر از کتاب  فروشی دیگری بود، این روزها تصمیم 
رفتن دارد. جمعه خان رسولی، مسئول این کتاب  فروشی 
تصمیم دارد کتاب فروشی اش را بسته کند: »بازار خراب 

شده. با این وضعیت پیش رفتن به سود ما نیست.«

نویسنده های بی مخاطب و کتاب های بی خریدار
بر  نه  افغانستان  بازار کتاب  فروشی در  هرچند هیچ وقت 

عباس اسدیان
گزارشگر

از  است.  کابل  شهر  مکان های  فرهنگی ترین  از  پل سرخ، 
کتاب فروشی ها گرفته تا کافه های پر از آدم  و سالن های 
سینما در این نقطه فعالیت دارند. مارکیت ملی، ساختمانی 
و  کتاب دوست  آدم های  برای  خصوصا  همه،  برای  که 
اما  است،  معروف  کتاب فروشی هایش  به دلیل  کتاب خوان 
این روزها خلوت ترین نقطه ی پل سرخ است. این ساختمان 
شاهد  مشهور  انتشارات  و  کتاب فروشی  ده  از  بیشتر  با 
مارکت  کتاب فروشان  است.  مشتریان  رفت وآمد  کمترین 
ملی می گویند در سال جاری چندین کتاب خانه از همین 
مارکیت مجبور شدند فعالیت های شان را متوقف کنند. زیرا 
کتاب این روزها خریداری ندارند و مشکالت مالی راهی 

جز بستن دروازه های کتاب فروشی ها باقی نگذاشته است.
 

راهی جز بستن و رفتن نیست
انتشارات کتاب دانشگاه شش سال پیش فعالیت خود را 
آغاز کرد. این انتشارات و کتاب فروشی با طی کردن مسیر 
پرفرازونشیب توانست هم کتاب های خوب وارد افغانستان 
کند و هم کتاب های زیادی را از نویسنده های داخلی چاپ 
کند. به رغم این که شغل کتاب فروشی در افغانستان درآمد 
کمی دارد و میزان مطالعه عمومی و ساالنه در این کشور 
چیزی قریب به صفر است، انتشارات و کتاب فروشی های 
چون دانشگاه تالش کرده است تا با همه ی این مشکالت 
را  مردم  کتاب های خوب  و چاپ  تهیه  با  و  کرده  مقابله 

تشویق به خریدن و خواندن کتاب کنند.
جز  حاصلی  تالش  این  دست اندرکاران  گفته ی  به   اما 
بدترشدن وضعیت نداشته است. انتشارات دانشگاه، هفته 
لیالم گذاشت.  را  گذشته، در یک تصمیمی کتاب هایش 
این نهاد انتشاراتی با نشر اعالمیه ای گفته است: »صاحب 
مشترک  توافقی  در  دانشگاه  انتشارات  همکاران  و  امتیاز 
تصمیم گرفته اند تا تمام کتاب های موجود فروشگاه را که 
در کابل، چهار راهی پل سرخ، مارکت تجارتی ملی، منزل 
مشکالت  از حجم  تا  بگذارند  لیالم  به  دارد  قرار  همکف 
ورشکستگی  به  از سقوط  و  کاسته شده  مرکز  این  مالی 

جلوگیری شود.«

ابزار سوت وکور کتاب

کتاب  فروشی یکی از شغل های کم درآمد در افغانستان است


