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ارزشها، نیروهایی هستند که در پیش روی ما قرار دارند و ما را 
به گرفتن تصمیم هایی وا می دارند که جهت و هدف نهایی زندگی ما را روشن می سازند.
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فهرست نهایی

 نامزدان انتخابات پارملانی اعالم شد
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در  خونین  درگیری های  روز  پنج  از  پس 
سخن گوی  اسد(   23( دی روز  عصر  غزنی، 
که  گفت  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
شهر غزنی تحت کنترول نیروهای دولتی قرار 

گرفته است.
مارتین اودنیل، سخن گوی نیروهای امریکایی 
از  پس  که  خبرنامه  یک  در  افغانستان،  در 
نشر  به  اسد(   23 شنبه،  )سه  دیروز  چاشت 

رسید گفت که تاکنون هیچ فعالیت دشمن از 
شهر گزارش داده نشده است و شهر غزنی در 

ادارۀ حکومت افغانستان قرار دارد.
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  سخن گوی 
گفت: »آن چه که ما گواه آن بودیم این بود که 
عملیات ها به رهبری افغان ها از روز چهارشنبه 
بخش بزرگی از طالبان را از شهر بیرون رانده 
بودند و طالبان در زمان عقب نشینی به مناطق 

غزنی  والیت  شهروندان  به  آسیب پذیرتر، 
آسیب وارد می کردند؛ اما  نیروهای افغان از 

آن مناطق دفاع می کردند.«
به گفته او شماری از طالبان هنوزهم در داخل 
تهدیدی  شهر  برای  اما  اند،  مانده  باقی  شهر 
عملیات های  و  نمی روند  شمار  به  جدی 
ویژه  نیروهای  و  ارتش  نیروهای  تصفیوی 

پولیس همچنان در شهر غزنی ادامه دارد.
نیروهای  نشانی  از  دیروز  که  خبرنامه یی  در 
است  آمده  شد  نشر  افغانستان  در  امریکایی 
ادعا می کنند که غیرنظامیان  که طالبان مکرراً 
بی گناه هان  آنان  اما  نمی دهند،  قرار  هدف  را 
را هدف قرار داده اند، خانه ها را ویران کرده 
اند، یک بازار را آتش زده اند و با این حمله 

شرایط بحرانی را در شهر ایجاد کرده اند.
خبرنامه اضافه کرد که نیروهای امریکایی روز 
شنبه، پنج حمله هوایی، روز یک شنبه شانزده 
حمله هوایی و ده حمله هوایی را روز دوشنبه 

در شهر غزنی انجام داده اند.
درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح 
در غزنی از بامداد  روز جمه )19 اسد( آغاز 
شد که در ین مدت بیش تر از صدها نظامی و 

غیر نظامی شهید و زخمی شدند. 

اعتصاب کننـده گان 
زنـدان پل چـرخی 

چه می خـواهند؟
ــور  ــرزی، رییس جمه ــد ک ــان حام در زم
فــوق  فرمان هــای  کشــور،  پیشــین 
ــد  ــادر می ش ــان ص ــو زندانی ــادۀ عف الع
و محبوســین هــم از ایــن فرمــان فــوق 
العــاده کــه شــامل تخفیــف در مجــازات 
ــدند؛  ــتفید می ش ــد، مس ــو می ش و عف
ــان  ــن فرم ــین از ای ــًا محبوس ــا فع ام

مســتفید نمی شــوند.«
ــه مریضــان  ــع، عــدم رســیده گی ب  منب
بــه  نکــردن  توجــه  و  صعب العــاج 
خانم هــای بــاردار را از دیگــر مشــکاتی 
ــدان پــل  ــان زن گــف کــه فــراراه زندانی

ــرار دارد.  ــی ق چرخ
ــاب  ــه اعتص ــی ک ــه زندانیان ــت ک او گف
غــذا کــرده انــد شــمار شــان بــه پانزده 

ــد ــن می رس ــزار ت ه

والیتـی که در لیست انتـخابـات نیست
 در کنـترل کـی باشـد؟
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سخن گوی نیروهای امریکایی در افغانستان:

 غزنی در کنترول نیروهای دولیتی است

حقوق و  موقت   زنازدواج 

 غـزنیسقـوط
 و سـوال هـای بی پاسـخ!

دیگر مکه هم برای مسلمانان جای امن نیست
داعش:

 حج بدعت است و باید با آن مبارزه شود

آگاهان سیاسی در پیوند به از سرگیری پروندۀ ایشچی:

عدم تمکین جنرال دوستم  از  غنی، 
پرونده  ایشچی را دو باره سر زبان ها  کرد
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بـا گذشـت بیـش از چهـار روز از آغـاز نبردها 
در والیـت غزنـی ابعـاد تازه یـی از ایـن جنگ 
سـوال های  و  می شـود  برمـا  ویران گـر 
پاسـخ ناپذیری ذهن هـا را بـه چالـش می طلبد. 
چه گونـه طالبـان بـا یک یـورش منظـم و دقیق 
موفق شـدند که وارد شـهر غزنی شـوند و همه 
چیـز را به آتش بکشـند؟ آیا دولـت و نیروهای 
از  اسـتخباراتی  نهادهـای  ویـژه  بـه  و  امنیتـی 
چنیـن حملـۀ برق آسـا خبر نداشـتند؟ وضعیت 
وخامـت  بـه  ناگهانـی  صـورت  بـه  غزنـی 
نگراییـده بـود کـه کسـی بگویـد طالبـان آن ها 
از  بیـش  از  غزنـی  کرده اسـت.  غافل گیـر  را 
پنج سـال به ایـن طرف بـه مرکز طالبـان تبدیل 
شـده بـود و بخش هـای وسـیعی از این والیت 
در اختیـار نیروهـای طالبـان قـرار داشـت. این 
تاش هـای  بارهـا  سـال ها  ایـن  طـی  نیروهـا 
ناکامـی را بـه هـدف تسـخیر غزنی انجـام داده 
بودنـد ولـی هرگز موفق نشـدند که وارد شـهر 
غزنـی شـوند. از لحـاظ قومی نیز بـرای طالبان 
مقـدور بـه نظر نمی رسـد کـه وارد شـهر غزنی 
شـوند. در برخـی از ولسـوالی های غزنـی کـه 
طالبـان خانـه کرده انـد، عمدتـآ بـا مـردم محل 
وارد معاملـه شـده اند. در بخش هایـی از غزنـی 
طالبـان از سـال ها بـه این طـرف حضـور دارند 
در حالـی کـه در بخش هـای دیگـر آن هیـچ 
خـورد.  نمـی  بـه چشـم  هـا  آن  از  پایـی  رد 
دلیـل ایـن امـر همـان بافتـار قومـی و زبانـی 
والیـت غزنـی اسـت کـه بعضـی ولسـوالی ها 
امـا  می سـازد  سـهل الوصول  آن هـا  بـرای  را 
بـاز  ولسـوالی ها  از  دیگـر  برخـی  بـرای  راه 
نمی کنـد. امـا ایـن بـار در آسـتانۀ انتخابـات و 
در زمانـی کـه کمیسـیون انتخابـات در تبانـی 
غزنـی  حوزه یی سـاختن  بـه  تصمیـم  ارگ  بـا 
گرفـت،  کشـور  والیت هـای  دیگـر  خـاف 
غزنـی  شـهر  وارد  کـه  شـدند  موفـق  طالبـان 
غزنـی  در  انتخابـات  شـوند. حوزه یی سـاختن 
عمـا بـا واکنش هـای زیـادی روبه رو شـد. از 
یک طـرف اگـر عده یـی از آن حمایـت کردنـد 
امـا اکثریـت سـاکنان غزنـی آن را حرکتـی در 
دانسـتند.  انتخابـات  قومی سـاختن  جهـت 
حضـور  عـدم  تصمیـم  ایـن  دلیـل  ظاهـرآ 
نماینـدۀ پشـتون ها در میان برنـده گان انتخابات 
پارلمانـی سـال های گذشـته عنوان شده اسـت. 

ایـن درحالـی اسـت کـه سـاکنان غزنـی چنین 
ادعایـی را نمی پذیرنـد و می گوینـد براسـاس 
سـازوکارهای دموکراتیـک همۀ سـاکنان غزنی 
حـق داشـته اند کـه در انتخابـات حضـور پیـدا 
کننـد و بـه نامـزدان مـورد حمایـت خـود رای 
بدهنـد. امـا بـه نظر می رسـد کـه این اسـتدالل 
خـوش  چنـدان  تمامیت خواهـان  مـزاج  بـه 
نخـورد و همیـن امـر سـبب شـد کـه غزنـی 
تقسـیم شـود. حـاال  انتخاباتـی  بـه سـه حوزۀ 
بـه چهـار حـوزه  غزنـی  تقسیم شـدن  این کـه 
دارد  امـروزی  جنگ هـای  بـا  مسـتقیم  ربـط 
کسـی چیـزی گفتـه نمی توانـد امـا نمی تـوان 
آن را تکذیـب هـم کـرد. بدون شـک اتفاق های 
افتـاده کـه چنیـن فاجعـۀ بزرگـی را بـه وجود 
آورده اسـت. در همیـن حـال مقام هـای امنیتـی 
کشـور از کـم کاری در غزنـی سـخن می گویند 
تهاجـم  دفـع  بـرای  کـه  می کننـد  اعتـراف  و 
طالبـان اقـدام به موقـع نکرده انـد. ویـس برمک 
وزیـر داخلۀ افغانسـتان در یک نشسـت خبری 
و  ارتـش  نوپایـی  دلیـل  بـه  کـه  کـرد  اعـام 
پولیـس افغانسـتان، چنیـن اتفاق هـای می افتـد. 
آیـا این سـخن پذیرفتنی اسـت؟ بر اسـاس چه 
پولیسـی  و  ارتـش  کشـور  مقام هـای  منطقـی 
کان  پول هـای  بـا  اسـت  هفده سـال  کـه  را 
جامعـه جهانـی آمـوزش و تمویـل می شـوند 
آقایـان  ایـن  نظـر  از  می کننـد؟  نوپـا خطـاب 
چـه زمانـی بسـنده اسـت کـه ارتـش و پولیس 
بـه  دوصدسـال؟  صدسـال؟  شـود؟  نیرومنـد 
کمـی  زمـان  هفده سـال  کـه  نمی رسـد  نظـر 
بـرای قدرت مندشـدن نیروهـای امنیتـی باشـد. 
این گونـه توجیه هـا هرگـز نمی توانـد کم کاری 
قبـال  در  را  امنیتـی  مسـووالن  بی کفایتـی  و 
حادثـۀ خوف نـاک غزنـی پنهان کنـد. در همین 
حـال از چهـار روز به این سـو گفتـه می شـود 
غزنـی  جنـگ  بـرای  کمکـی  نیروهـای  کـه 
از  ایـن مـدت  امـا طـی  فرسـتاده شده اسـت، 
ایـن نیروهـا اصـا خبـری نیسـت در حالی که 
فاصلـه میان کابل و غزنی کم تر از سـه سـاعت 
اسـت. آیـا واقعآ دولـت نیروهای کمکـی را به 
غزنـی فرسـتاده و یـا منتظراند که طالبـان وارد 
شـهر غزنـی شـوند و آن چـه را کـه می خواهند 
بـا ایـن شـهر زیبـا و تاریخـی انجـام دهنـد. 
شـهری کـه همیـن چندسـال پیـش از سـوی 

بـه  اسـامی  کشـورهای  کنفرانـس  سـازمان 
حیـث پایتخت تمدن اسـامی انتخـاب گردید. 
آیـا از تمـدن اسـامی در افغانسـتان این گونـه 
برخـی  حـال  همیـن  در  می شـود؟  پاسـداری 
کارشناسـان سیاسـی سـقوط غزنـی بـه دسـت 
گفت وگوهـای  اخیـر  مسـایل  بـه  را  طالبـان 
صلـح میـان امریـکا و طالبـان نسـبت می دهند. 
گفتـه می شـود کـه امریکایی هـا بـا طالبـان و 
توافـق ارگ تصمیـم گرفته انـد کـه بخش هـای 
از افغانسـتان را بـه ایـن گـروه تسـلیم کننـد. 
طـرح واگـذاری مناطـق کم جمعیت بـه طالبان 
بخشـی از ایـن طـرح اسـت که قبـا حکومت 
کار  ایـن  برداشـت.  پـرده  آن  از  افغانسـتان 
شناسـنان مدعی انـد کـه عـدم توجـۀ نیروهای 
ناتـو و افغانسـتان بـرای جلوگیـری از تهاجـم 
طالبـان بـه شـهر غزنـی ایـن گمانـه را تقویت 
می کنـد کـه نوعـی هماهنگـی میـان طالبـان و 
امریـکا و حکومـت افغانسـتان بـرای واگذاری 
بخش هایـی از غزنـی به طالبان صـورت گرفته 
و حملـۀ تهاجمـی ایـن گـروه بـه شـهر غزنی 
پیامـد این معامله بوده اسـت. بـه هرحال آن چه 
کـه از اوضـاع غزنـی برمی آید، سـقوط آن فقط 
جنبـۀ تصادفی نداشـته و نه هم مقام های ارشـد 
حرف هـای  بوده انـد.  بی خبـر  آن  از  کشـور 
زیـادی در مـورد ایـن فاجعـه وجـود دارد کـه 
بـدون شـک بـه مـرور زمـان روشـن خواهنـد 
شـد. امـا چه کسـی و یـا کسـانی پاسـخ گویی 
خون های انـد کـه در ایـن شـهر مظلومانـه بـه 

زمیـن ریختنـد؟
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ــه  ــگ در افغانســتان شــدت یافت ــر، جن ــۀ اخی در دو هفت
اســت و طالبــان بــه حمــاالت تهاجمــی شــان از شــرق 
ــات  ــد. تلف ــمال پرداخته ان ــا ش ــوب ت ــرب و جن ــا غ ت
ــان  ــه اســت. در ایــن می ــاال رفت نیروهــای دولتــی هــم ب
ــرز  ــا م ــه ت ــی اســت ک ــه مناطق ــی از جمل ــت غزن والی
ســقوط بــه نفــع طالبــان بــه پیــش رفتــه اســت و تــازه 
نیروهــای دولتــی کمکــی وارد شــده اند کــه تــا آن را از 
شــر ســقوط مطلــق نــگاه کننــد. امــا ســوال ایــن اســت 
ــه در معــرض ســقوط  ــی این  گون کــه چــرا والیــت غزن
قــرار گرفتــه اســت. بــه نظــر میرســد کــه ناامــن شــدن 
ــی  ــای قوم ــی برخورده ــه در برخ ــی ریش ــت غزن والی
ــن طــرف  ــه ای ــی ب ــی از مدت ــرا غزن و سیاســی دارد. زی
دســتخوش حادثه هــای سیاســی شــده اســت و ایــن گونه 
برخــی از مردمــان آن خودشــان در پــی منازعــات اخیــر 
سیاســی بــه خصــوص بــر ســر انتخابــات، بــه کشــاندن 
ــی و  ــه خصــوص شــهر غزن ــن والیــت ب ــه ای ــان ب طالب
ــا  ــرده باشــند ت ــدام ک وســوالی های هــزاره نشــین آن اق
ایــن والیــت را بــه شــکل کامــل بــه نفــع طالبــان ســقوط 
ــت  ــزارۀ والی ــنده گان ه ــه باش ــی ک ــرا زمان ــد. زی بدهن
غزنــی بــه حوزه یــی شــدن برگــزاری انتخابــات در 
غزنــی واکنــش نشــان داده بودنــد و دروازه های کمســیون 
ــم نســبت  ــت ه ــد و پشــتون های آن والی را بســته بودن
ــش داده  ــی واکن ــر حوزه ی ــات غی ــزاری انتخاب ــه برگ ب
ــه  ــد و گفت ــم صــادر کرده بودن ــد و هشــدارهایی ه بودن
ــا را  ــی هزاره ه ــوان نماینده گ ــچ عن ــه هی ــه ب ــد ک بودن
در پارلمــان از آدرس پشــتون ها نمی پســندند؛ و بــا 
ایــن وضعیــت برگــزاری هــر نــوع انتخابــات در غزنــی 
ناممکــن شــد. یعنــی دولــت بــه هــر دلیلــی از برگــزاری 
ــا  ــه حت ــداد ک ــان ن ــا اطمین ــه تنه ــی ن ــات در غزن انتخاب
ــن حــال  ــا ای ــرد. ب ــات خــارج ک آن را از حــوزه انتخاب
ــراض  ــی در اعت ــتون های غزن ــه پش ــد ک ــر میرس ــه نظ ب
ــی،  ــات خاص ــت حلق ــا حمای ــی و ب ــن وضعیت ــه چنی ب
ــت  ــرل دول ــت را از کنت ــن والی ــه ای ــد ک ــعی کرده ان س
ــه والیتــی کــه  ــه شــکل مطلــق خــارج کننــد و اینگون ب
ــه  ــد رفت ــزار نمی کن ــر گ ــات را ب ــت در آن انتخاب دول
ــرار  ــات ق ــد انتخاب ــان ض ــت جری ــا در حاکمی ــت ت اس
بگیــرد. یعنــی چنــان بــه نظــر میرســد کــه واکنــش مــردم 
در برابــر ایــن تصمیــم دولــت کــه انتخابــات را در غزنــی 
دایــر نکنــد، ســبب همــکاری برخــی از مردمــان معترض 
آن والیــت بــا رویکــرد قومــی بــا طالبــان شــده اســت و 
ــه  ــرار گرفت ــون ق ــش و خ ــر آت ــی در قه ــه غزن این گون
ــن  ــی همی ــان غزن ــی از مردم ــن رو برخ ــت. از همی اس
اکنــون طالبــان را در اشــکال مــادی و معنــوی حمایــت 
ــک  ــق ی ــت در تطبی ــه دول ــی ک ــن زمان ــد. بنابرای می کنن
برنامــۀ ملــی و سیاســی کشــور در برابــر مردمــی بــه هــر 
ــه  ــت را ب ــد وضعی ــدارد و نتوان ــض روا ب ــی تبعی دلیل
ــن  ــد چنی ــد، می توان ــت کن ــت تر آن مدیری ــکل درس ش
ــرا  ــی داشــته باشــد. زی ــای وحشــتناک را در پ واکنش ه
وقتــی کــه غزنــی در لیســت انتخابــات افغانســتان قــرار 
ــه آن  ــت ب ــای آن اســت کــه دول ــه معن نداشــته باشــد ب
والیــت نیــازی نــدارد و بایــد از آن رخــت ببنــدد. ایــن 
ــه  ــت ب ــت دول ــرد نادرس ــه از عملک ــت ک ــی اس انتباه
ــار  ــه در کن ــت ک ــن اس ــا ممک ــت. ام ــده اس ــود آم وج
ایــن دلیــل و علــت، دالیــل و علت هــای دیگــری 
ــت  ــی از لیس ــام غزن ــیدن ن ــا کش ــود دارد، ام ــم وج ه
انتخابــات، یعنــی واگــذاری رســمی ایــن والیــت بــرای 
ــی  ــی و انتخابات ــای دمکراس ــه ارزش ه ــه ب ــانی ک کس
ــه خصــوص ریاســت  ــت ب ــن دول ــد. بنابرای ــاور ندارن ب
جمهــوری و آنانــی کــه انتخابــات غزنــی را بــه شــدت 
ــی  ــد امنیت ــت ب ــروز در وضعی ــد، ام ــاخته ان سیاســی س
ــده  ــی وارد ش ــای دولت ــه نیروه ــه ب ــی ک ــی و تلفات غزن
ــه  ــه ب ــت می توانســت ک ــرا دول ــد؛ زی اســت، مقصــر ان
جــای برگــزار نکــردن انتخابــات در غزنــی یــا حوزه یــی 
ــای آن  را  ــن چالش ه ــکل ممک ــر ش ــه ه ــدن آن، ب ش
ــات نســبی مســاعد  ــک انتخاب ــرای ی ــه را ب ــع و زمین رف

ــاد. ــال نمی افت ــن ح ــه ای ــا ب ــاخت ت می س

والیتی که در لیست انتخابات 
نیست در کنترل کی باشد؟

 به نظر نمی رسد که 
هفده سال زمان کمی برای 
قدرت مندشدن نیروهای 

امنیتی باشد. این گونه توجیه ها 
هرگز نمی تواند کم کاری و 

بی کفایتی مسووالن امنیتی را 
در قبال حادثۀ خوف ناک غزنی 

پنهان کند. در همین حال 
از چهار روز به این سو گفته 
می شود که نیروهای کمکی 
برای جنگ غزنی فرستاده 

شده است، اما طی این مدت از 
این نیروها اصال خبری نیست 
در حالی که فاصله میان کابل 
و غزنی کم تر از سه ساعت 

است. آیا واقعآ دولت نیروهای 
کمکی را به غزنی فرستاده 

و یا منتظراند که طالبان وارد 
شهر غزنی شوند و آن چه را 

که می خواهند با این شهر زیبا 
و تاریخی انجام دهند ACKU



سا  ل    y   10 شما  رة   مسلسل     y 2313   چها ر    شنبه       24ا  سد /   مرد ا  د     y    1397    3  ذوالحجةالحرام   y 1439  15آ   ُگست      32018 www.mandegardaily.comگزارش
اتحادیــۀ  اعامیه یــی  نشــر  از  پــس 
ــه محاکمــه کشــاندن  ــر ب ــا مبنــی ب اروپ
معــاون اول رییــس حکومــت وحــدت 
ــاد  ــا انتق ــی ب ــان سیاس ــی، کارشناس مل
ــا گفتــه انــد کــه عــدم  از اتحادیــۀ اروپ
ــی  ــرال دوســتم از غن ــرداری جن فرمان ب
در آســتانۀ برگــزاری انتخابــات و جــدا 
قضیــه  ملــی،  ائتــاف  از  او  نشــدن 
احمــد ایشــچی را دوبــاره  وارد میــدان 

سیاســی کرده اســت.
شــماری از آگاهــان سیاســی می گوینــد 
کــه آقــای غنــی فکــر می کــرد کــه اگــر 
جنــرال دوســتم بــه افغانســتان برگــردد 
ــرداری خواهــد کــرد؛  از او از او فرمان ب
ــتم از  ــن دوس ــدم تمکی ــون ع ــا اکن ام
ــت  ــا دس ــرده ت ــور ک ــی او را مجب غن
ــده و از  ــا ش ــه اروپ ــن اتحادی ــه دام ب
طریــق آنــان جنــرال دوســتم را وادار بــه 
تمکیــن و فرمان بــرداری خویــش کنــد.

ایــن آگاهــان بــا انتقــاد از اتحادیــه اروپا 
ــکا  ــا و امری ــه اروپ ــد: »اتحادی می گوین
بــه لحــاظ ایــن کــه بــه افغانســتان 
کمــک مالــی می کننــد، خــود را در 
تمامــی امــور حکومــت داری افغانســتان 
صاحــب صاحیــت می داننــد. وگــر 
مســأله  یــک  ایشــیچی  قضیــۀ  نــه 
اروپــا  اتحادیــه  بــه  و  داخلی ســت 

ــدارد.«  ــی ن ربط
ــوی  ــس از آن از س ــا پ ــن واکنش ه ای
کارشناســان سیاســی ابــراز می شــود 
ــا و  ــه اروپ ــت اتحادی ــر ماموری ــه دفت ک
نــروژ در افغانســتان بــا نشــر اعامیه یــی 
احمــد  پرونــده  بررســی  خواســتار 

شــده اند. ایشــجی 
انتشــار  بــا  نــروژ  و  ارپــا  اتحادیــه 
کــه  گفته انــد  اعامیه یــی 
جنــرال  بازگشــت  بادرنظرداشــت 
عبدالرشــید دوســتم، معــاون اول رییــس  
حکومــت وحــدت ملــی افغانســتان بــه 
ــده  ــری پرون ــتار پی گی کشــورش خواس
ــن  ــه ای او هســتند. در بخشــی از اعامی
ــد  ــی نبای ــچ کس ــه هی ــده ک ــاد آم نه

فراتــر از قانــون باشــد.
در ایــن اعامیــه از احمــد ایشــچی، 
والــی پیشــین جوزجــان کــه عبدالرشــید 
دوســتم را متهــم بــه بدرفتــاری جنســی 
ــده  ــه او ش ــتار محاکم ــرده و خواس ک

ــرده نشــده اســت. ــام ب ــود، ن ب
بــرای  کــه  گفته انــد  نهادهــا  ایــن 
ــی  ــه تمام ــت ک ــم اس ــن مه ــا ای آن ه
ــرای  ــم ب ــا ه ــتان ب ــهروندان افغانس ش
ــی  ــات و دموکراس ــح، ثب ــم صل تحکی
در ایــن کشــور کار کننــد و بنیــاد همــۀ 

ــوی  ــون از س ــه قان ــرام ب ــا، احت این ه
ــت. ــهروندان اس ــه ش هم

ــی  ــران سیاس ــماری از تحلیل گ ــا ش ام
ــا را سیاســی  ــه اروپ ــدام اتحادی ــن اق ای
عنــوان کــرده و تاکیــد دارنــد کــه ایــن 
ــتم  ــدن دوس ــدا نش ــی ج ــش در پ واکن
از ائتــاف ملــی و هم نــوا نشــدن او 
ــات  ــتانه انتخاب ــی در آس ــای غن ــا آق ب

مطــرح شده اســت.
ــگاه  ــتاد دانش ــیحون، اس ــیف الدین س س
کابــل می گویــد: »مطــرح کــردن دوبــارۀ 
ایــن پرونــده بــدون شــک سیاســی 
اســت و بــه هــدف تحــت فشــار قــرار 
ــتم از  ــرال دوس ــن جن ــار رفت دادن و کن

ــت.« ــرح شده اس ــی مط ــاف مل ائت
غنــی  آقــای  »شــاید  او:  گفتــۀ  بــه 
او را در  تیــم  بــه  پیوســتن دوســتم 
آســتانه برگــزاری انتخابــات مطــرح 
ــن  ــه ای ــم ب ــتم ه ــد و دوس ــرده  باش ک
ــت؛  ــه اس ــک نگفت ــی لبی ــت غن خواس
ــاف  ــدن او از ائت ــدا ش ــور ج همین ط
ــد  ــرده باش ــاد ک ــه او پیش نه ــی را ب مل
و او هــم شــاید ایــن پیشــنهادات را رد 
ــا  ــی ب ــای غن ــن آق ــرده  باشــد. بنابرای ک
ــق  ــده از طری ــن پرون ــردن ای ــرح ک مط
ســایر نهادهــا، خواســته اســت تــا 

دوســتم را وادار بــه تمکیــن کنــد.«
آقیــای ســیحون افــزود کــه یــک اتفــاق 
رخ داده و بایــد مراحــل قضایــی خــود 
را طــی کنــد؛ امــا ایــن قضیــه بــا آن کــه 
ــون  ــود، اکن ــی ب ــم سیاس ــل ه در اوای
تــاش می شــود تــا از ایــن قضیــه 
صــورت  بــزرگ  سیاســی  اســتفاده 

ــرد. گی
ــن  ــی ای ــه اساس ــرد: »نکت ــح ک او تصری
اســت کــه پرونــده احمــد ایشــچی یــک 
مســاله داخلــی اســت و بایــد از طریــق 
نهادهــا و قضایــای داخلــی حــل شــود 

ــی.  ــای بین الملل ــق نهاده ــه از طری ن
ــدی،  ــق اهلل توحی ــال صدی ــن ح ــا ای ب
ــن  ــه ای ــی ب ــایل سیاس ــناس مس کارش
اروپــا  اتحادیــه  کــه  اســت  بــاور 
و امریــکا بــه لحــاظ ایــن کــه بــه 
افغانســتان کمــک مالــی می کننــد، خــود 
را در تمامــی امــور افغانســتان صاحــب 

می داننــد. اختیــار  و  صاحیــت 
آقــای توحیــدی بــا انتقــاد از ایــن اقــدام 
»افغانســتان  گفــت:  اروپــا  اتحادیــه 
درونــی  مشــکات  در  نمی توانــد 
ســایر  و  آلمــان  امریــکا،  فرانســه، 
بنابرایــن  کنــد؛  دخالــت  کشــورها 
کشــورهای دیگــر هــم نبایــد بــه خــود 
ایــن اجــازه را دهنــد کــه در امــور 

افغانســتان بــه دلیــل کمکــی مالــی 
دخالــت  داشــته باشــند.«

بــه گفتــه او: شــاید مســاله اساســی ایــن 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــم غن ــه تی ــد ک باش
تمکیــن جنــرال دوســتم البی گــری 
کــرده و از اتحادیــه اورپــا خواســته 
باشــد کــه بــه ایــن پرونــده رســیده گی 
ــد  ــق بخواه ــن طری ــی از ای ــد، یعن کن
ــود  ــن از خ ــه تمکی ــتم را وادار ب دوس

ــد. کن
جنــرال عبدالرشــید دوســتم حــدود 
ــر(  ــرطان/ تی ــش )31 س ــاه پی ــک م ی
در پــی بیســت روز تظاهــرات گســترده 
ضــد دولتــی در والیت هــای شــمال 
ــت  ــد و یکه راس ــل ش ــور وارد کاب کش
ــر  ــر کارش در قص ــه دفت ــرودگاه ب از ف

ــت. ــدارت رف ص
مخالفــان  از  کــه  ایشــچی  احمــد 
اســت،  دوســتم  جنــرال  سیاســی 
ــرال  ــش جن ــال پی ــم س ــدود یک ونی ح
و نگهبانانــش را بــه بدرفتــاری جنســی 
ــش از  ــاعاتی پی ــود. س ــرده ب ــم ک مته
ــل،  ــه کاب ــتم ب ــرال دوس ــت جن برگش
آقــای ایشــچی در گفت وگویــی بــا 
بــرای  کــه  کــرد  تاکیــد  بی بی ســی 
ــی  ــوای حقوق ــت در دع ــرای عدال اج
ــر  ــتم حاض ــید دوس ــا عبدالرش ــود ب خ
هــم  بین المللــی  ســطح  تــا  اســت 

ــد. ــدام کن اق
او گفــت، حــاال کــه آقــای دوســتم بــه 
افغانســتان برگشته اســت، پــس بایــد 
پرونــده اش بــه گونــه جــدی تعقیــب  و 

بررســی شــود.
ــرال  ــتانه ورود جن ــم در آس ــت ه دول
ــات  ــده اتهام ــه پرون ــت ک ــتم گف دوس
علیــه آقــای دوســتم همچنــان بــاز 

ــد. ــد ش ــی خواه ــت و بررس اس
دوســتم  جنــرال  ســخن گویان  امــا 
ــه او را رد  ــده ب ــات وارد ش ــا اتهام باره
کــرده و گفته انــد کــه علیــه معــاون 
ــی  ــدت مل ــت وح ــس  حکوم اول ریی
دســیه های سیاســی چیــده شــده اســت.

آقــای دوســتم کــه رهبــری حــزب 
ــده دارد،  ــر عه ــز ب ــی را نی ــش مل جنب
از مــاه ثــور/ اردیبهشــت ســال گذشــته 
نزدیــک  منابــع  رفــت.  ترکیــه  بــه 
ــاون اول  ــه مع ــد ک ــه  بودن ــه او گفت ب
رییــس حکومــت وحــدت ملــی بــرای 
ــن کشــور ســفر  ــه ای ــان بیمــاری ب درم
ــر  ــع دیگ ــی مناب ــا برخ ــت؛ ام کرده اس
معتقــد اســتند کــه او بــه نوعــی از 

ــود. ــده ب ــد ش ــور تبعی کش

زندانیــان پل چرخــی یــازده روز اســت کــه  در 
اعتصــاب غذایــی به ســرمی برند و تاکنــون هــم 

ــه دارد.  ــان ادام ــاب ش اعتص
یــک زندانــی کــه از داخــل زنــدان پــل چرخــی بــا 
روزنامــه مانــدگار مصاحبــه کــرده، دلیــل ادامــه ایــن 
اعتصــاب را عــدم رســیده گی و توجــه بــه نهادهــای 
ــار  ــده و اظه ــان خوان ــه مشــکات  زندانی ــط ب ذیرب
داشــت: »زندانیــان خواهــان تبدیلــی بــه والیــات امن 
و یــا والیاتــی هســتند کــه اقــارب وخانوانواده هــای 
ــت  ــر دول ــون اگ ــد؛ چ ــاکن ان ــا س ــان درآن ج ش
همــکاری نکــرد، حداقــل درصــورت نزدیــک بــودن 
ــی  ــه زندان ــد ب ــان می توانن ــای  آن ــدان، خانواده ه زن

ــد.« ــیده گی کنن ــان رس ش
ــد کــرزی، رییس جمهــور  ــان حام او گفــت : »در زم
پیشــین کشــور، فرمان هــای فــوق العــادۀ عفــو 
ــن  ــم از ای ــین ه ــد و محبوس ــان صــادر می ش زندانی
فرمــان فــوق العــاده کــه شــامل تخفیــف در مجــازات 
و عفــو می شــد، مســتفید می شــدند؛ امــا فعــًا 

ــوند.« ــتفید نمی ش ــان مس ــن فرم ــین از ای محبوس
 منبــع، عــدم رســیده گی بــه مریضــان صعب العــاج 
ــاردار را از دیگــر  ــه خانم هــای ب و توجــه نکــردن ب
ــل  ــدان پ ــان زن ــراراه زندانی ــه ف ــف ک ــکاتی گ مش

چرخــی قــرار دارد. 
ــرده  ــذا ک ــه اعتصــاب غ ــی ک ــه زندانیان ــت ک او گف
ــد.  ــن می رس ــزار ت ــزده ه ــه پان ــان ب ــمار ش ــد ش ان
کــه  زندانی هایــی  تعــداد  »یــک  افــزود:  منبــع 
ــت،  ــته اس ــان گذش ــس ش ــال از حب ــتر از ده س بیش
ــوم نشــده اســت.  ــان معل ــون سرنوشــت آن ــا تاکن ام

آنــان می گوینــد )زندانیــان معتصــب( اگــر بــه 
خواســت های شــان حکومــت رســیده گی نکنــد، در 
ــان دیگــر والیت هــا،  ــا زندانی هم آهنگــی و تمــاس ب
اعتصــاب شــان را در سرتاســر زندان هــای افغانســتان 

ــرد.«  ــد ک ــی خواهن عمل
از  شــماری  کــه  کــرد  تصریــح  او  همچنــان 
هــم  شــان  محکومیــت  دوره  کــه  زندانی هایــی 
تکمیــل شــده اســت؛ امــا هنــوز هــم در قیــد زنــدان 

بــه ســر می برنــد. 
عبدالعلیــم کوهســتانی، رییــس زنــدان هــای کشــور 
ــد  ــدگار، ضمــن تایی ــه مان ــا روزنام ــو  ب در گفت وگ
ــان،  ــت های زندانی ــی و خواس ــاب غذای ــه اعتص ادام
ــذا  ــاب غ ــه اعتص ــت ب ــه دس ــی ک ــمار زندانیان ش
ــت:  ــرده و گف ــوان ک ــر عن ــزار نف ــد را چهاره زده ان
ــین  ــدادی از محبوس ــی تع ــاب غذای ــون اعتص »تاکن
ازطریــق  تــا  هســتیم  تــاش  در  و  دارد  ادامــه 
ــان  ــت ش ــان  قناع ــت های آن ــه خواس ــیده گی ب رس
را حاصــل کــرده و بتوانیــم بــه اعتصــاب شــان پایــان 

ــم.« دهی
از  برخــی  کــه  گفــت  کوهســتانی  آقــای   
ــی  ــی قانون ــده گان، مبنای خواســت های اعتصــاب کنن
داشــته و بادرنظرداشــت »قانــون محابــس و توقیــف 
بــه  مریضــان روانــی و  خانه هــا«،  رســیده گی 
ــی را حــق  ــن زندان ــار دار و معلولی ــان ب جســمی، زن
قانونــی آنــان می دانیــم و اداره زندان هــای کشــور را 
ــه امــراض  ــه افــراد مصــاب ب ــا ب ملــزم ســاخته ایم ت

ــد.   ــیده گی کنن ــمی رس ــی وجس روان
 

آگاهان سیاسی در پیوند به از سرگیری پروندۀ ایشچی:

عدم  تمکین جنرال دوستم  از  غنی، 
پرونده  ایشچی  را  دو باره سر  زبان ها  کرد

اعتصاب کننـده گان زنـدان 
پل چـرخی چه می خـواهند؟

ناجیه نوری

شــاید آقــای غنــی پیوســتن دوســتم بــه تیــم او را در آســتانه برگــزاری انتخابــات مطــرح 
ــور  ــت؛ همین ط ــه اس ــک نگفت ــی لبی ــت غن ــن خواس ــه ای ــم ب ــتم ه ــد و دوس ــرده  باش ک
ــن  ــاید ای ــم ش ــد و او ه ــرده باش ــاد ک ــه او پیش نه ــی را ب ــاف مل ــدن او از ائت ــدا ش ج
ــا مطــرح کــردن ایــن پرونــده از  پیشــنهادات را رد کــرده  باشــد. بنابرایــن آقــای غنــی ب

ــه تمکیــن کنــد.« ــا دوســتم را وادار ب طریــق ســایر نهادهــا، خواســته اســت ت
آقیــای ســیحون افــزود کــه یــک اتفــاق رخ داده و بایــد مراحــل قضایــی خــود را طــی کنــد؛ 
ــا از  ــون تــاش می شــود ت ــود، اکن ــل هــم سیاســی ب ــه در اوای ــا آن ک ــه ب ــن قضی ــا ای ام

ACKUایــن قضیــه اســتفاده سیاســی بــزرگ صــورت گیــرد
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قرمطیان یا قرامطه 
یکـی از شـاخه های فرقه  مذهبی اسـماعیلیه اسـت. 
پیـروان ایـن فرقه بـه مهدویت محمد بن اسـماعیل 
اعتقـاد داشـتند و از پذیـرش ادعـای امامت خلفای 
در  فرقـه  ایـن  موسـس  زدنـد.  سـرباز  فاطمـی 
آغـاز یکـی از داعیـان دعـوت اسـماعیلی بـود کـه 
فعالیـت تبلیغـی خـود را در عـراق بـه سـال 2۶1 
هجـری آشـکار کـرد و مبلغانـی بـه سـرزمین های 
مختلـف فرسـتاد. با ظهـور خافت فاطمی، بیشـتر 
اسـماعیلیان امامـت آنـان را پذیرفتنـد و از قرمطیان 
جـدا شـدند، بـا ایـن حـال قرمطیـان تـا مدت هـا 
بـه حیـات خـود ادامـه دادنـد و در بحریـن دولت 
مقتـدری تاسـیس کردنـد کـه حـدود دو قـرن بر پا 
بـود و همـواره تهدیـدی بـرای خافت عباسـی به 

شـمار می رفـت.
پیدایـش  ریشـۀ  تاریخـی،  گزارش هـای  بیشـتر 
قرامطـه را بـه فعالیت های یکی از داعیـان و پیروان 
اسـماعیلیه بـه نـام حمـدان بـن اشـعث مشـهور به 
قرمـط نسـبت می دهنـد. در بـارۀ ریشـه و معنـای 
واژۀ قرمـط آگاهـی دقیقـی در دسـت نیسـت. بـر 
اسـاس برخـی منابع ایـن واژه ریشـه  یی نبطی دارد 
و از لقـب حمـدان کـه خـود مـردی نبطی بـوده و 
با لقب قرمطویه شـناخته می شـد اخذ شـده اسـت. 
بر اسـاس گزارشـی، اصـل این واژه نبطـی، کرمیتیه 
به معنای سـرخ رو بوده اسـت و بر اسـاس گزارش 
دیگـر ایـن لقـب بـه دلیـل کوتاهـی قـد و کوتاهی 
قدم هـای قرمـط بـه او داده شـده اسـت. برخـی از 
پژوهشـگران ریشـۀ این واژه را یونانـی و ماخوذ از 
کلمـۀ کرمتـا دانسـته اند کـه نوعـی نوشـتار و خـط 

اسـت.]1[ بوده 
حمـدان فعالیـت تبلیغـی خـود را در کوفـه و در 
سـال 2۶1 هجـری آغـاز کـرد، هرچنـد بر اسـاس 
برخـی شـواهد تاریخی نام قرامطه پیشـتر شـناخته 
شـده بـود.]2[  بیشـتر منابـع تاریخی بر ایـن اتفاق 
نظـر دارنـد که حمـدان قرمط فـردی زاهـد و عابد 
بـود و بـه دلیـل همیـن اخـاق زاهدانـه توانسـت 

پیـروان زیـادی را گـرد آورد.

ویژه گی اجتماعی
و  کشـاورزان  گـروه  بیشـتر  را  حمـدان  پیـروان 
نظـر  از  کـه  می دادنـد  تشـکیل  عـراق  پیشـه وران 
از  داشـتند.  بـدی  شـرایط  اجتماعـی  و  اقتصـادی 
ایـن رو برخـی از پژوهشـگران، نارضایتـی طبقـات 
محـروم و فقیـر جامعـه از عـدم تسـاوی طبقاتـی 
و اقتصـادی را، از عوامـل اساسـی توفیـق قرمطـی 
در جـذب ایـن گـروه دانسـته و بـه شـباهت ایـن 
جنبـش را بـا شـورش زنگیان کـه در همـان دوران 
در اطـراف عـراق گرفتـاری بزرگـی برای عباسـیان 

بـه وجـود آورده بـود، اشـاره کـرده انـد.]3[
بـا برخـی از نشـانه ها در نهضـت قرامطـه برخی از 
نویسـنده گان معاصر را بر آن داشـته تـا این نهضت 

کمونیسـتی  گروه هـای  نمونه هـای  نخسـتین  از  را 
گزارش هـا،  برخـی  اسـاس  بـر  کننـد.  ارزیابـی 
قرمطیـان بیـن خـود مالکیـت شـخصی نداشـتند و 
همـه امـوال خـود را بـه حمـدان می سـپردند کـه 
گزارش هـای  برخـی  می شـد.  تقسـیم  بین شـان 
قدیـم منابـع مخالـف قرمطیان، آنـان را به اشـتراک 
زنـان نیـز متهـم کرده انـد کـه در بـارۀ صحـت آن 

نمی تـوان بـه قطعیـت داوری کـرد.]۴[

رشد فعالیت ها
در ایـن دوران خافت عباسـی گرفتـار قیام زنگیان 
عـراق، حمـدان  آشـفته گی  بـه  توجـه  بـا  و  بـود 
توانسـت پیـروان خـود را زیاد کند و پـس از مدتی 
دار الهجره  یـی در کلـوادۀ عـراق بنـا کـرد و پیروان 
خـود را مسـلح کـرد. حمـدان بـن قرمـط داعیان و 
یارانـی را بـه مناطـق مختلف فرسـتاد. یـار نزدیک 
او عبـدان بـود کـه همـراه بـا خـودش در عـراق 
بـه تبلیـغ آییـن اسـماعیلی می پرداخـت. حمـدان 
جملـه  از  و  فرسـتاد  مناطـق  سـایر  بـه  مبلغانـی 
َجنّابـی  ابوسـعید  در شـام زکرویـه و در بحریـن 

توانسـتند پیـروان قرامطـه را بیشـتر کننـد.
جدایی از فاطمیان

حمـدان قرمـط در آغاز یکـی از داعیان اسـماعیلی 
و پیـروان او بخشـی از دعوت عمومی اسـماعیلیی 
بودنـد کـه تنها بـه دلیل انتسـاب به حمـدان قرمط 
بـه ایـن نـام شـهرت داشـتند و ارتبـاط نزدیکـی با 
داعیـان دیگـر اسـماعیلی از جمله ابن حوشـب در 

یمن داشـتند.
بـه  مهـدی  عبیـداهلل  کـه  هنگامـی   2۸۶ سـال  در 
رهبـری مرکـزی فاطمیـان رسـید و ادعـای امامت 
کـرد، حمـدان بـه او اعتـراض کـرد و امامـت او 
را انـکار کـرد و بـه ایـن ترتیـب از وفـاداران بـه 
عبیـداهلل کـه بعدهـا در مصـر حکومـت فاطمیان را 
پایه ریـزی کردنـد جـدا شـد. حمـدان مدتـی بعـد 
ناپدیـد شـد و عبـدان نیـز بـه دسـت طـرف داران 

عبیـداهلل بـه قتـل رسـید.
بعـد از ایـن ماجـرا اسـماعیلیه به دو دسـته تقسـیم 
شـدند. شـاخه  یی پیـرو عبیـداهلل باقی ماندنـد. آنان 
معتقـد بودنـد امامـت بعـد از محمـد بن اسـماعیل 
در نسـل او ادامـه یافتـه و در دسـت تعـدادی از 
امامـان مخفـی بوده اسـت که ناشـناس بـه زنده گی 
نسـل  از  عبیـداهلل  خـود  و  می دانـد  ادامـه  خـود 
امامـان و امـام حاضـر اسـماعیلی اسـت.]۵[ ایـن 
عقیـده نسـبت بـه عقایـد اسـماعیلیان تـا آن دوران 
تازه گـی داشـت. عقیـده رایـج ایـن بود کـه محمد 
بـن اسـماعیل بن جعفر صـادق)ع( مهدی اسـت و 

نمـرده و رجعـت خواهـد کـرد.]۶[
قرامطه در شام

و  عـراق  جنـوب  در  پراکنـده  به طـور  قرامطـه 
بخش هایـی از مناطـق شـرق ایـران و نیـز یمن، به 
حیـات خـود ادامـه دادنـد. در شـام زکرویـه پسـر 

مهرویـه - کـه از فرسـتاده گان حمـدان بـود که در 
ابتـدا ادعـای امامت عبیـداهلل را پذیرفته بـود و بنابر 
روایاتـی همـان بـود که عبـدان را کشـت - بعد از 
مدتـی از عبیـداهلل جـدا شـد و بـه قرامطه پیوسـت 
و شـورش بزرگـی در شـام به راه انداخـت و حتی 
بـه مقـر عبیـداهلل حمله کـرد و او را مجبـور به فرار 
بـه شـمال آفریقـا کـرد. زکرویـه در سـال 29۴ از 

عباسـیان شکسـت خورد و کشـته شـد.
پـس از مدتـی پایـگاه قرمطیـان بـه بحریـن منتقـل 
شـد چـرا کـه یکـی از داعیـان قرمطـی بـه نـام ابو 
سـعید جنابی توانسـته بود حکومت مسـتقلی را در 

آن جـا تشـکیل دهد.
حکومت قرمطیان در بحرین

به منطقهۀبحریـن  حمـدان  را  جنابـی  ابوسـعید 
فرسـتاد و ابوسـعید بـا جلـب نظـر برخـی از قبایل 
منطقـه ماننـد بخشـی از قبیلـۀ ربیعـه، دولتـی را در 
آن جـا تشـکیل داد و در 2۸۷ ق توانسـت نیروهای 
خلیفـه، کـه برای سـرکوب آنان به ایـن منطقه آمده 
بودنـد را شکسـت دهد. در سـال 29۰ هجری چند 
شـهر مهـم و پایتخـت بحریـن بـه دسـت قرامطـه 
افتـاد. دولـت قرامطـه در بحریـن حـدود دو قـرن 
اوقـات،  برخـی  در  آنـان  نفـوذ  دامنـۀ  آورد.  دوام 
از یک سـو تـا مکـه ومدینـه و از سـوی دیگـر تـا 
شـهرهای جنوبـی عـراق مانند بصره گسـترش داد.
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/ سایت ویکی شیعه

ــا اینکــه ســرماخوردگی بیمــاری چنــدان  بــه نقــل از ســی آر آی، ب
ــود  ــث می ش ــاده باع ــر س ــه ظاه ــاری ب ــن بیم ــت همی ــی نیس مهم
ــا چنــد روز در منــزل بســتری شــوند و از  ــه مــدت یــک ی افــراد ب
ــرماخوردگی  ــی س ــد و از طرف ــب بیفتن ــود عق ــه خ ــای روزان کاره
بســیار مســری اســت بــه طــوری کــه اگــر یکــی از اعضــای خانــواده 

بــه آن مبتــا شــود معمــوالً بقیــه افــراد نیــز دچــار خواهنــد شــد.
ــه ایــن نکتــه می پردازیــم کــه  بــر همیــن اســاس در ایــن مطلــب ب
چگونــه هنــگام ســرماخوردگی بــه بهبــود ســریع خــود کمــک کنیــم 

و از چــه مــواد غذایــی کمــک بگیریــم.
در ابتــدا بــه مــوادی غذایــی اشــاره می کنیــم کــه بهتــر اســت آن هــا 
را در منــزل داشــته باشــیم و بــه محــض بــروز عائم ســرماخوردگی 

از آنهــا اســتفاده کنیم.
ــه  ــت ک ــاده ای اس ــاوی م ــاه ح ــن گی ــه ای ــی ک ــاع؛ از آن جای نعن
ــود  ــدید می ش ــای ش ــرفه ه ــی و س ــی بین ــکین، گرفتگ ــث تس باع
بهتــر اســت هنــگام ســرماخوردگی بــرگ نعنــاع را بــه آب جــوش 
ــاره  ــد و عص ــکین ده ــودرد را تس ــا گل ــم ت ــرف کنی ــه و مص اضاف
آن را بــه آبــی کــه در حالــت بخــار کــردن اســت اضافــه کنیــم تــا 

ــد. ــوب کن ــوای خشــک را مرط ه
ــد  ــل تن ــود در فلف ــام »Capsaicin« موج ــه ن ــاده ای ب ــل؛ م فلف
ــک  ــث تحری ــه باع ــرک دارد ک ــاده مح ــک م ــبیه ی ــردی ش عملک

ترشــح خلــط و ترشــحات بینــی می شــود.
ــرز کرده ایــم  زنجبیــل؛ زنجبیــل دم کــرده در صورتــی کــه تــب و ل
بــدن را گــرم می کنــد. یــک قاشــق چایخــوری زنجبیــل تــازه رنــده 

شــده را بــه یــک لیــوان آب داغ اضافــه و مصــرف کنیــم.
ــی  ــاس گرم ــدی دارد و احس ــم تن ــل طع ــد زنجبی ــن؛ همانن دارچی
ایجــاد می کنــد. کمــی پــودر دارچیــن بــه آب داغ اضافــه کنیــم یــا 
ــی را  ــی بین ــار آن گرفتگ ــا بخ ــانیم ت ــن بجوش ــد چــوب دارچی چن
ــم  ــوان نوشــیدنی هــم می توانی ــه عن ــع ب ــن مای ــد. از ای برطــرف کن

ــم. اســتفاده کنی
عســل؛ عســل را هرطــور کــه اســتفاده کنیــم، درمانــی بــرای 
ــد  ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــاب می آی ــه حس ــرماخوردگی ب س
کودکانــی کــه روزی یــک قاشــق چایخــوری عســل مصــرف 
ــواب  ــد و خ ــرفه می کنن ــر س ــرماخوردگی کمت ــگام س ــد هن می کنن

ــد. ــری دارن بهت
لیمــو؛ ویتامیــن C موجــود در آن بــرای درمــان ایــن بیمــاری موثــر 
ــرماخوردگی  ــگام س ــو هن ــرف آب لیم ــه مص ــا ک ــت. از آنج اس
ــردن آب از لیمــو اســتفاده  ــم دار ک ــرای طع ــادی دارد، ب ــت زی اهمی
کنیــم. بــرای رفــع گلــودرد، کمــی لیمــو در یــک لیــوان آب جــوش 
بریزیــد و یــک قاشــق چایخــوری عســل یــا کمــی زنجبیــل بــه آن 

ــم. ــه و مصــرف کنی اضاف
ــش  ــو را کاه ــاب گل ــک الته ــه آب نم ــل اینک ــه دلی ــک؛ ب آب نم
ــد آزاردهنــده باشــد  می دهــد، قــرار دادن نمــک روی زخــم می توان
ــودرد  ــده گل ــد تســکین دهن ــردن آب نمــک می توان ــره ک ــا غرغ ام
ــوان آب  ــک لی ــک را در ی ــوری نم ــق چایخ ــف قاش ــد. نص باش
ــاز  ــر حســب نی ــن کار را ب ــم. ای ــره کنی ــم و آرام غرغ ــوط کنی مخل

ــم. تکــرار کنی

بخش نخست

چگونه سریعًا
ریزش را

 درمان کنیم؟
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 روش هــای ایــن کار بســته بــه مهــارت شــاعر، 
ــکان دارد  ــه ام ــرای نمون ــت و ب ــون اس گوناگ
محســوس یــا نامحســوس باشــد. در روش 
ــی  ــه گانی، گزاره  ی ــک س ــن ی ــوس، ضم محس
ــن  ــد و ای ــی می گنج ــاخت عقان ــا ژرف س ب
روی   ســه گانی  آخــر  در  معمــوالً  فراینــد 

می دهــد:
ای کاش باغبانان 

دیگر گلی نکارند!
گل ها وفا ندارند.

امــا ممکــن اســت در اول ســه گانی نیــز اتفــاق 
: بیفتد

شهر من زیر خروارها دود، مرده ست؛
روی این قبر،
گریه کن! ابر!

ــت  ــی اس ــه صورت ــوس، ب ــی روش نامحس ول
ــی  ــی عقان ــه گانی، گزاره  ی ــک س ــه از کل ی ک

ــد: ــت می آی ــه دس ب
یک نفر باز دارد در اینجا...؛ 

آ...ی 
آدمک ها!

ــن اســت:  ــه چنی ــن نمون ــی ای ــی عقان گزاره ی
»آدم هــای زمــان مــا عواطــف انســانی را پــاس 
یــاری  آن هــا  از  نمی تــوان  و  نمی دارنــد 
ــا  ــه آدمک ه ــد ب ــوض، بای ــت و در ع خواس
ــه گانی  ــن س ــی ای ــۀ بینامتن ــرد«. رابط ــاه ب پن
ــدۀ  ــر خوانن ــا ب ــا«ی نیم ــعر »آی آدم ه ــا ش ب

ــت. ــیده نیس ــروزی پوش ام
3. برابری صورت و معنی

ــی را  ــی، برخــی از عناصــر ادب هــر ســبک ادب
پیــش می کشــد و بعضــی از عناصــر ادبــی 
ــه  ــن  کار ب ــوالً ای ــا معم ــد، ام ــس می زن را پ
افــراط و تفریــط می انجامــد. بــرای رفــع ایــن 
ایــراد، رعایــت اعتــدال ادبــی، ضــرورت دارد؛ 
ــا  ــدش صرف ــه قص ــه گانی ک ــرای س ــژه ب به وی
ــالت  ــت، رس ــن فضیل شــاعری نیســت و از ای
انســان  رشــد  به طور کلــی  و  می طلبــد 
ــروز را  ــدۀ ام ــتیز و گمش ــز و شعرس معناگری
هــدف قــرار داده اســت. برابــری صــورت 
و معنــی در ســه گانی، یــک اصــل اساســی 
ــه  ــی ب ــگردهای ادب ــک از ش ــچ ی ــت. هی اس
ــی  ــه گانی جایگاه ــگردبودن در س ــرف ش ص
ندارنــد، مگــر ایــن کــه خدمتگــزار معنــای آن 
باشــند. پــس بازی هــای لفظــی بیهوده  یــی 
ماننــد آن چــه در بیــت زیــر آمــده اســت، بــرای 

ــود: ــد ب ــول نخواه ــه گانی مقب س
ــل  ــل و م ــر گل، گل چــون م ــرا ب ــی ده پس م

ــون گل چ
خودروی گلــی  گل،  چــون  خوشــبوی ملی 

ــل ــون م چ
مــل رفــت بــه ســوی گل، گل رفــت بــه ســوی 

مل
ــود از  ــگ رب ــل رن ــل، م ــود از م ــوی رب گل ب

گل]۸[
منوچهری

ویــژ  شــگردهای  از  بهره گیــری   .4
و  »کاریکلماتــور«  و  ۀ»امثال وحکــم« 

» یــه ین گو گز «
ایــن اصــل، واگویــۀ مصداق هــای اصل پیشــین 
اســت، چــون شــگردهای ویــژۀ »امثال وحکــم« 
ــه  ــًا ب ــه« عموم ــور« و »گزین گوی و »کاریکلمات
ــن رو،  ــد و از ای ــرد می پذیرن ــی کارب ــع معن تب
ــرار  ــه گانی ق ــری س ــای هن ــد الگوه می توانن
ــا  ــرد جناس ه ــا، کارب ــن  گونه ه ــد. در ای گیرن
ــر،  ــی دیگ ــای لفظ ــا و آرایه ه و طردوعکس  ه
این جاســت  و  دارد  معنی آفرینــی  رویکــرد 
کــه بــه نظــر می رســد اســتقصای دقیــق 
آرایه هــای خــاص آن هــا بــا روش آمــاری 

ــد: الزم باش
مرزها توبه تو شد؛ 
آرزو زنده گی شد، 
زنده گی آرزو شد.

ــی،  ــن اصل ــور از چنی ــه منظ ــد ک ــه نمان ناگفت
در  َمثــل  کاربــرد  یعنــی  »ارســال المثل«، 
ــع  ــه تب ــز ب ــد آن نی ــت؛ هرچن ــه گانی نیس س
ــوِع شــعری را  ــرد در ایــن ن معنــی جــای کارب
ــه گانی  ــک س ــت ی ــن اس ــن ممک دارد. هم چنی
یــا مصراعــی از آن، َمثــل شــود کــه بــاز، ایــن 
قضیــه، بــا فحــوای اصــل مذکــور، فــرق 

می کنــد.

5. تناقض
ــای تناقض هاســت و در عصــر  ــا دنی ــای م دنی
تعریــف  ارکان  از  یکــی  پارادوکــس،  مــا، 
ــًا  ــه گانی ذات ــد. س ــکیل می ده ــی را تش زیبای
بــه اجتمــاع  نقیضیــن  تکیــه دارد، چــه، از 
یک ســو حاصــل برخــورد میــان عاطفــه و 
تفکــر اســت و از ســوی دیگــر نتیجــۀ برابــری 

ــی. ــورت و معن ص
دل  میــزان  ایــن  بــه  بااین همــه، ســه گانی 
ــن  ــر یافت ــش را ب ــی دارد و نگاه ــوش نم خ
و گفتــن تناقض هــای شــاعرانۀ موجــود در 
می ســازد.  متمرکــز  واقعیــت  پنهــان  بعــد 
روســاخت  بــه  نــه  ســه گانی  شــاعرانگی 
تصویــری و تزئینــی آن، بلکــه به ژرف ســاخت 
اینجــا  و  بازمی گــردد  آن  متناقض نمــای 

ــت: ــاب اس ــعر ن ــگاه ش رویش
نقِل جادو نیست؛ 

هرچه می گردم، 
زیر چترم کسی بجز او نیست.

روســاخت  بــا  عمومــًا  ســه گانی  البتــه 
ــی  ــود، ول ــه می ش ــی عرض ــری و تزئین تصوی
ــش  ــد و ذات ــرای آن عارضی ان ــوارد ب ــن م ای
شــاعرانه،  تناقــض  نمی کننــد.  جلوه گــر  را 
ــه گانی  ــت و س ــه گانی اس ــرات س ــتون فق س

بــدون آن، ســه گانی نخواهــد بــود:
هرکه نزدیک، از تو بی خبر است؛ 

آه! بگذار از تو دور شوم!
کوه، از دور، باشکوه تر است.

نیــز  نمادهــا  ســه گانی،  شــاعرانه گی  در 
ــش  ــی نق ــای چندوجه ــوان تصویره ــه عن ب
دارنــد. نمادهــا ذاتــا پارادوکســیکالند، بــه ایــن 
ــم گام  ــت را ه ــت و فراواقعی ــه واقعی ــل ک دلی
نمادهــا،  ســه گانی،  در  می دهنــد.  نمایــش 
از  یعنــی  »برســاخته«؛  نــه  »برخاســته« اند، 
واقعیــت موجــود بــه دســت می آینــد و اینقــدر 
هســت کــه تفســیر نمادیــن آن هــا هــم امــکان 
دارد و البتــه ایــن امــکان را حکمت جویــی 
ــی آورد. ــم م ــه گانی  فراه ــی س و حکمت گوی

ای کاش عمری زنده باشد جوجه تیغی!
با خارهایش 

همواره دشمن می تراشد جوجه تیغی.
6. ایجاز مضاعف

ــه اقتضــای  ــی، از ایجــاز و اطنــاب، ب ــار ادب آث
ــا  ــه گانی نه تنه ــا س ــد، ام ــره می گیرن ــال به ح
ــتوار  ــاز اس ــت ایج ــه ی رعای ــر پای ــته ب پیوس
اســت، بلکــه ایــن کار را بــه حــد اعلــی 
می رســاند و اینجاســت کــه بایــد گفــت، 
ایجــاز  رعایــت  بــا  ســه گانی،  ســرودن 
در  کــه  چنــان  مــی رود،  پیــش  مضاعــف 
ــدی  ــی زای ــر زبان ــچ عنص ــر، هی ــه گانی زی س

ــدارد: ــود ن وج
باراِن جرجر، 

یعنی از این دنیای خاکی 
آلوده گی پر.

ــاز  ــه گانی را »اعج ــوان س ــه می ت ــن پای ــر ای ب
ایجــاز« نامیــد، زیــرا از یــک ســو در آن، 
فضــای مانــور شــاعرانه بســیار تنــگ اســت و 
ــه کار  از ســوی دیگــر در همیــن فضــا نیــز، ب
نبــردن حشــوها و قیدهایــی ماننــد اصــوات و 
ــی  ــای پیاپ ــی و صفت ه ــای پیاپ مضاف الیه ه
ــی ارجحیــت  و مترادف هــا و عبارت هــای فعل

ــال  ــت انتق ــدون پارازی ــعر، ب ــام ش ــا پی دارد ت
ــوارد،  ــن م ــرد ای ــه کارب ــا ک ــر آن ج ــد، مگ یاب
ــرار  ــر ق ــی طوالنی ت ــر زبان ــن عناص جایگزی

ــرد: گی
در چه کاری؟ ]هان؟[

]آه[! پس بیهوده پر داری؟ 
کفش دوزک ]جان[!

ــه  ــه ب ــه، »هــان« به جــای »آگاهان ــن نمون در ای
مــن پاســخ بــده«، »آه« به جــای »غمگینانــه 
ــه  ــای »ک ــه ج ــان« ب ــم« و »ج ــو می پرس از ت
ــه اســت  ــرد پذیرفت بســی دوســتت دارم« کارب
و خاصــه، هرکــدام، جانشــین عنصــر زبانــی 

ــت. ــه  اس ــرار گرفت ــری ق طوالنی ت
هم چنیــن حــذف فعــل، یکــی از ویژگی هــای 
ســبکی- زبانــی شایســته بــرای ســه گانی 
ــف  ــاز مضاع ــم ایج ــن کار، ه ــا ای ــت و ب اس
ابهــام هنــری آن تأمیــن  ســه گانی و هــم 

می گــردد:
فکِر مردارِ تازه اش در سر، 

چشِم این یک به مرِگ آن دیگر؛ 
الشخور از عقاب تنهاتر.

۷. زبان ساده و در عین حال، استوار
بــر  و  اســت  زنده گــی  شــعر  ســه گانی، 
بازی هــای  بــه  آن،  در  نمی تــوان  این پایــه، 
ــد  ــا این حــال، همــواره بای ــن داد و ب ــی ت زبان
ــن  ــر همی ــود. ب ــان آن ب ــتحکام زب ــب اس مراق
پایــه ســه گانی از جهــت زبــان، ســبک »ســهل 
مناســب تر  خویــش  کار  در  را  ممتنــع«  و 
می دانــد، چــون هــدف آن، رســیدن بــه شــعر 

ــان: ــا زب ــی ب ــه هنرنمای ــاب اســت، ن ن
داِغ ما دق می شود؛ 
گیسوانت را نباف!

مرگ، عاشق می شود.
ــه  ــه گانی، ب ــن در س ــر دورازذه ــرد تعابی کارب
ــای معناســت؛  ــش پ ــنگ اندازی پی ــه ی س منزل

ــر: ــه ی زی ــی« در نمون ــر »دلچران ــد تعبی مانن
کار او جز دلچرانی نیست؛ 
کودکان هم خوب می دانند، 

بادبادک آسمانی نیست.
»باســتانگرایی« و »تلمیــح« و ماننــد هم چنیــن 

آن هــا کــه بــا جــاری زنده گــی، میانه  یــی 
ندارنــد، در ســه گانی جایگاهــی ندارنــد، مگــر 
ــه ضــرورت  ــا، اوالً ب ــرد آن ه ــه کارب آن جــا ک
معنــی پیــش بــرود و ثانیــًا مانــع انتقــال ســریع 
ــن دو  ــر ای ــه گانی زی ــد. س ــعر نباش ــام ش پی

ــت: ــکل را داراس مش
در نگرگاه عقل ایرانی 

خارج از راه عشق می خوانی؛ 
با توام، زوربای یونانی! 

ایــن نــکات، بــدان معناســت کــه طبعــًا هرچــه 
در دســتور زبــان جایــز یــا صحیــح نیســت، در 
ــاز  ســه گانی نیــز جایــز یــا صحیــح نیســت، ب
مگــر آن جــا کــه بــه اقتضــای رونــد معناآفرینی 
ــی هــم  ــرود و هنجارگریزی هــای زبان پیــش ب
بــرای  دارنــد.  را  حکــم  همیــن  همه گــی 
ــر، تحــت  ــه در مصــراع اول ســه گانی زی نمون
تأثیــر فعــل مرکــب »شــعله کشــیدن«، به جــای 
عبــارت »شــعله ام تــا کجــا می رســد«، اشــتباها 
ــورد  ــد« م ــا می کش ــا کج ــعله ام ت ــارت »ش عب

اســتفاده قــرار گرفتــه اســت:

هر سبک ادبی، برخی 

از عناصر ادبی را پیش 

می كشد و بعضی از عناصر 

ادبی را پس می زند، اما 

معموالً این  كار به افراط 

و تفریط می انجامد. برای 

رفع این ایراد، رعایت 

اعتدال ادبی، ضرورت 

دارد؛ به ویژه برای 

سه گانی كه قصدش 

صرفا شاعری نیست و 

از این فضیلت، رسالت 

می طلبد و به طور كلی 

رشد انسان معناگریز 

و شعرستیز و گمشدة 

امروز را هدف قرار داده 

است. برابری صورت و 

معنی در سه گانی، یک 

اصل اساسی است. هیچ 

یک از شگردهای ادبی 

به صرف شگردبودن در 

سه گانی جایگاهی ندارند، 

مگر این كه خدمتگزار 

معنای آن باشند. پس 

بازی های لفظی بیهوده  یی 

مانند آن چه در بیت زیر 

آمده است، برای سه گانی 
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فهرست نهایی
 نامزدان انتخابات پارلمانی اعالم شد
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هشدار - رسانه تحقیقی
کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان، فهرسـت نهایی نامـزدان انتخابـات پارلمانی را اعـام کرد. این 
اقـدام کمیسـیون انتخابـات پس از بررسـی کمیسـیون شـکایات انتخابات و حـذف 3۵ نامزد از 
سـوی ایـن کمیسـیون به دلیل داشـتن رابطه با گروه های مسـلح غیـر قانونی و دست داشـتن در 
قاچـاق و دیگـر مـواردی که در قانـون انتخابات جرم پنداشـته می شـود، صورت گرفته اسـت.
کمیسـیون انتخابـات گفتـه اسـت که فهرسـت نهایـی نامـزدان انتخابـات پارلمانی در وبسـایت 

این کمیسـیون قابل دسـت رس اسـت.
کمیسـیون انتخابـات در خبرنامه  یـی گفتـه اسـت کـه هـدف آن هـا، تأمیـن حاکمیـت مـردم بر 
سرنوشـت خـود شـان اسـت و ایـن کمیسـیون تـاش می کنـد انتخابـات شـفاف و بـه دور از 

تقلـب را برگـزار کند.
کمیسـیون انتخابـات در حالـی فهرسـت نهایـی نامزدان را اعـام می کند که نامزدان حذف شـده 
روز گذشـته در مقابـل دفتـر مرکـزی ایـن کمیسـیون دسـت بـه اعتـراض زده و خیمـۀ تحصن 

برپـا کردند.
چهـارروز پیـش، کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی نـام 3۵ نامـزد انتخابـات 
پارلمانـی را کـه در میـان آن 12 عضـو برحـال مجلـس نیـز هسـتند، حـذف کـرد. ایـن اقـدام 
کمیسـیون شـکایات با واکنش تند نامزدان حذف شـده روبه رو شـده و شـماری از این نامزدان 

روز گذشـته بـا هـواداران شـان، دروازۀ کمیسـیون انتخابـات در کابـل و بدخشـان را بسـتند.
کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی بر عاوه حـذف 3۵ نامزد، بـه ۴۰ نامزد دیگر 
نیـز اخطاریـه داده اسـت. ایـن افـراد پـس از بررسـی شـکایت های مـردم و اسـنادی کـه گفته 
می شـود در مـورد آن هـا وجود داشـته اسـت، از لیسـت نامزدان حذف شـده و یا هـم اخطاریه 

کرده اند. دریافـت 
روز گذشـته کمیسـیون انتخابـات، در واکنـش بـه اعتـراض کننده گان کـه دروازۀ دفتـر مرکزی 
کمیسـیون انتخابـات و یـک دفتـر والیـت این کمیسـیون در والیت بدخشـان را بسـتند، گفت، 
حـذف نـام ایـن افـراد بـه آن هـا مربـوط نمی شـود و نامـزدان معتـرض باید مشـکل شـان را با 

کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی حـل کنند.
رئیـس کمیسـیون انتخابات روز گذشـته در یک نشسـت خبـری از حکومـت و نیروهای امنیتی 
خواسـت مانـع اعتـراض این افـراد در مقابل دفتر کمیسـیون انتخابـات شـوند. عبدالبدیع صیاد 
رئیـس کمیسـیون انتخابـات گفـت، اعتراض حـق قانونی شـهروندان افغانسـتان اسـت، اما این 
افـراد حـق ندارند برای کمیسـیون انتخابات مشـکل درسـت کنند و سـبب کنـدی کار در روند 

انتخابـات گردد.
او هشـدار داد اگـر وضعیـت بـه همین گونـه ادامـه یابـد، انتخابات در زمـان تعیین شـده  یی آن 

برگـزار نخواهـد شـد و کمیسـیون انتخابـات مسـئولیت آن را به عهـده نمی گیرد.

خبرگزاری خاورمیانه
مقامـات محلـی فاریـاب خبـر داده انـد کـه یـک قـرارگاه نیروی هـای دفاعـی کشـور در کمپ 
چینایی هـای ولسـوالی غورمـاچ والیـت فاریـاب بـه دسـت گـروه تروریسـتی طالبـان سـقوط 

اسـت. کرده 
بـه گـزارش خبرگـزاری خاورمیانـه، محمـد طاهر رحمانـی، رییس شـورای والیتـی فاریاب با 
تاییـد ایـن خبـر گفـت که یـک قـرارگاه 1۴۰ نفـری اردوی ملـی با تمامـی تجهیزات شـان در 
کمـپ چینایی هـای ولسـوالی غورمـاچ فاریـاب شـام روز گذشـته)22 اسـد( بـه دسـت گـروه 

طالبـان سـقوط کرد.
رییـس شـورای والیتـی فاریـاب افـزود؛ ایـن قـرارگاه در حالی به دسـت گـروه طالبان سـقوط 
کـرد کـه افـراد گـروه طالبـان از 2 روز بدنسـو حمـات تهاجمی شـان را علیه مواضـع نیروی 

اردوی ملـی افرایـش داده بودند.
بـر بنیـاد گفته هـای رحمانـی، در جریان حمـات تهاجمی گروه تروریسـتی طالبان بـر قرارگاه 
نیـروی دفاعـی کشـور در کمـپ چینایی هـا چندیـن سـرباز اردوی ملی کشـته، زخمی و اسـیر 

شـده اند و شـماری از سـربازان ایـن قـرارگاه موفق شـده که از سـاحه فـرار کنند.
از سـوی هـم یـک منبـع امنیتـی که نمی خواهـد نامش فـاش شـود، می گوید که حـدود ۵۰ تن 

از سـربازان به گروه تروریسـتی طالبان تسـلیم شـده اند.
به دسـت گـروه  پیـش  مـاه  فاریـاب 1۴  اسـاس گزارش هـا، ولسـوالی غورمـاچ والیـت  بـه 
تروریسـتی طالبـان سـقوط کـرده بـود و بـرای بـاز پس گیـری ایـن ولسـوالی تـا هنـوز هیـچ 

اقدامـی از سـوی دولـت صـورت نگرفتـه اسـت.

موقت  زنازدواج 

ســنین  در  کــه  زن هایــی  تکلیــف 
بنابــر  و  می شــوند  بیــوه  جوانــی 
معذوریــت  نمی تواننــد ازدواج مجــدد 
ــد  ــه فروی ــق نظری ــت؟ طب ــد، چیس کنن
روان شــناس جامعــۀ غــرب آیــا ســرکوب 
شــهوت عامــل خشــونت و جنایــت 
در جامعــه نمی گــردد؟ - آیــا اســام 
ــه  ــش جامع ــن نجات بخ ــوان آیی ــه عن ب
ــهوانی  ــای ش ــع نیازه ــرای رف ــری ب بش
را  دایــم  ازدواج  زمینــۀ  کــه  کســانی 
ندارنــد، راهــکار عملــی بــرای رفــع 
کرده اســت  ارائــه  اجتماعــی  معضــل 
ــرداز  ــو، نظریه پ ــام مزل ــر؟ آبراه ــا خی ی
سلســله مراتب  مدیریــت،  کاســیک 
ــرگاه  ــی را برمی شــمارد. ه ــای آدم نیازه
نیازهــای نخســتین بــرآورده شــود و 
فروکــش کنــد، آدمــی بــه نیازهــای 
ــل می شــود.  ــر از آن متمای ــوی و فرات ثان
مازلــو، نیازهــای آدمــی را در پنــج حلقــه 
جــای داده اســت: از دیــدگاه او نیازهــای 
ــا  ــله مراتب نیازه ــتی، در اوج سلس زیس
جــای دارد و تــا زمانــی کــه ارضــا 
ــار  ــر رفت ــر را ب ــن تأثی ــوند، بیش تری نش
خــوراک،  گذاشــت.  خواهنــد  فــرد 
مســکن  و  جنســی  غریــزۀ  پوشــاک، 
ــۀ  ــه گفت ــتند. ب ــتین هس ــای نخس نیازه
ــی در  ــای جنس ــت نیازه ــازاد انباش او، م
جامعــه و فقــدان مکانیســم های عقانــی 
ــز جنســی و  ــه بحــران غرای ــد ب و کارآم
از ســوی دیگــر گســترش فســاد جنســی، 
تجــاوز و... می شــود و زمینــۀ پاســخ بــه 
نیازهــای ثانــوی را از میــان می بــرد. 
ــای  ــتی از نیازه ــای زیس ــس از نیازه پ
ــه  ــاز ب ــی، نی ــای اجتماع ــی، نیازه امنیت
احتــرام و خودشــکوفایی، ســخن بــه 
میــان می آیــد. در جامعــۀ افغانســتان، 
بســیاری از ایــن نیازهــای اساســی و 
ــود و  ــده می ش ــرکوب و ران ــن، س بنیادی
از ایــن  رو، فــرد از راه هــای غیراخاقــی، 
ــه  ــرای پاســخ ب ــی و شــرم آور ب غیرقانون

ــی  ــای جنس ــژه نیازه ــا به وی ــن نیازه ای
ــخ  ــرای پاس ــی ب ــی آورد و مجال روی م
ــوی،  ــی و معن ــوی، روان ــه نیازهــای ثان ب
ایــن جهــت،  از  و  نمی شــود  فراهــم 
آشــوب و ســرکوب، جــای آرامــش، 
می گیــرد.  را  روانــی  امنیــت  و  رفــاه 
فقــه اســامی، برنامــۀ مدیریــت جامعــه، 
از  و  اســت  آدمــی  روابــط  و  غرایــز 
ــای  ــع نیازه ــکار رف ــت، راه ــن جه ای
ــزۀ جنســی  ــژه غری اساســی بشــری به وی
ــر را  ــد و مؤث ــی، کار آم به صــورت عقان
ــتان،  ــۀ افغانس ــار دارد. در جامع در اختی
ــل مذهــب  ــی، پ ــات قبایل ســنت و عنعن
بــرای  و  دارد  تســلط  عقانیــت  و 
مشــروعیت ایــن ســنت ها و عنعنــات 
بومــی،  خرده فرهنگ هــای  و  قبایــل 
ــد و  ــتخدام می کن ــت را اس ــب و نی مذه
ــب  ــی، مذه ــی و توده ی ــت قبایل ــا قرائ ب
ــه تعصــب، خشــونت و افســانه های  را ب

می کنــد:  آلــوده  دیگــر جامعه ســتیز  
حیــف می آیــد مــرا کایــن دیــن 

ــاک پ
در میان جاهالن گردد هالک

فقــه اســامی در فــراز و نشــیب های 
ــت های  ــا و برداش ــا قرائت ه ــی ب تاریخ
روزآمــد و عقانــی، همــواره بــه نیازهای 
ــع،  ــراد و جوام ــوی اف ــک و معن بیولوژی
پاســخی عقانــی داشــته اســت و هــم گام 
ــری،  ــش بش ــه و دان ــرفت تجرب ــا پیش ب
بــه پیــش  رفتــه اســت و بــرای مدیریــت 
ــورت  ــی، ازدواج را به دوص ــز جنس غرای
حفــظ  به منظــور  موقــت  و  دایمــی 
عفــت عمومــی و کاهــش تنش هــا و 
پیش بینــی  افــراد،  زیســتی  نیازهــای 
ــی،  ــارف دین ــوزۀ مع ــت. در ح کرده اس
ازدواج موقــت  بــه  نــگاه متضــاد  دو 
ــار  ــری، در کن ــه جعف ــت. فق ــلط اس مس
ــرای  ــت را ب ــی، ازدواج موق ازدواج دایم
مدیریــت غرایــز جنســی در نظــر گرفتــه 
ــوغ و  ــن بل ــه س ــش فاصل ــت. افزای اس

ازدواج و مســافرت های شــغلی  ســن 
ــت را  ــت ازدواج موق ــا اهمی ــان م در زم
بیشــتر کرده اســت. علمــای مختلفــی 
ازدواج  اهمیــت  و  مشــروعیت  بــه 
ــمی  ــت اهلل هاش ــد. آی ــت پرداخته ان موق
ــیعه در  ــارز ش ــای ب ــنجانی از علم رفس
ــرح  ــددی را مط ــث متع ــاره مباح ــن ب ای
کــرده اســت. بــه گفتــۀ وی »اگــر ازدواج 
موقــت رایــج نشــود جامعــه دچــار 
شکســت می شــود« هاشــمی رفســنجانی 
راهــکار  تهــران،  جمعــه  نمــاز  در 
جلوگیــری از مفاســد اخاقــی در جامعــه 
ــه  ــرده، گفت ــام ک ــت اع را ازدواج موق
ــی کــه از جوان هــا عفــت  ــود: »حکومت ب
ــت را  ــل عف ــرایط تحصی ــد ش می خواه
هــم بایــد فراهــم کنــد. اگــر جلــوازدواج 
موقــت را نمی گرفتنــد و می گذاشــتند 
ــته  ــت داش ــد، ازدواج موق ــردم نیازمن م
زنــا  بــه  آلــوده  هیچ کــس  باشــند، 
ــا  ــته ب ــۀ گذش ــگ جامع ــد. فرهن نمی ش
تقلیــد از غربی هــا زنــاکاری را جایــز 
ــود.  ــرده ب ــرام ک ــت را ح و ازدواج موق
ــۀ  ــنجانی، جامع ــت اهلل رفس ــۀ آی ــه گفت ب
ــی  ــوان حقیقت ــم را به عن ــا ازدواج دای م
مقــدس پذیرفتــه اســت؛ ولــی از ازدواج 
موقــت تصویــر زشــت و نامطلوبــی دارد. 
زن هــای  گفتــم  »مــن  می گویــد:  وی 
اســتفاده  می تواننــد  هــم  بی شــوهر 
ــاله  ــاله و دوس ــی یک س ــد و زنده گ کنن
ــا بیشــتر تشــکیل  ــر ی ــاله و کم ت و پنج س
ــود  ــج نش ــر رای ــر اگ ــن ام ــد و ای دهن
ــود.  ــت می ش ــار شکس ــا دچ ــۀ م جامع
در مــورد دختــران جــوان ایــن امــر بایــد 
ــد و ازدواج  ــان باش ــت پدرش ــا موافق ب
ــم را  ــرایط ازدواج دای ــه ش ــت هم موق
دارد و بایــد در دفاتــر موجــود ثبــت 

ــد.« ــن باش ــخص و روش ــده و مش ش
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ورزش
دكتر ذاكرحسین ارشاد 

آرزوهای دود شده!
ــان،  ــهم غزنوی ــهم دارد. س ــودن س ــس از ب هرک
ــان  ــاراج شــدن اســت. جــان غزنوی ــدی و ت نومی
ــه  ــت. ن ــوا رف ــد و به ه ــا دود ش ــا یک ج ــای آن ه و دارایی ه
شــکوه ســاطین دیــروز ایــن دیــار بــه داد غزنویــان رســید و 
نــه نفــس قدســی حکیــم ســنایی بــه آن هــا پنــاه داد. غزنــی 
ــای  ــچ ب ــا اســت. هی ــهر ب ــاء نیســت ش ــهر اولی ــر ش دیگ
ــم  ــه روز ه ــرف س ــه در ظ ــت ک ــن نیس ــتناک تر از ای وحش
جــان و هــم جانــان ایــن مــردم دود شــده و آســمانی شــود! 
ــه  ــت ک ــن نیس ــتناک تر از ای ــترگ تر و وحش ــای س ــج ب هی
خلــق فاجعــه، راه بــده - بســتان سیاســی را در میان روســپیان 
سیاســت همــوار ســازد. ایــکاش کارگردانــان ایــن بــا بــدون 
ــازات را  ــام امتی ــد و تم ــازی می کردن ــه، ب ــن فاجع ــق ای خل

ــد! ــمت می کردن ــان قس ــن ش بی

هوشنگ رسا

ــت  ــر دسـ ــی اگـ ــروز غزنـ ــدز، امـ ــروز کنـ دیـ
بـــاالی دســـت باشـــیم و تماشـــا کنیـــم نوبـــت 

هـــرات و بلـــخ و... هـــم خواهـــد رســـید؛
در ســـقوط شـــهر غزنـــی، حلقه هـــای خـــاص حکومتـــی 
ـــش  ـــد نق ـــان می کن ـــان طغی ـــب در رگان ش ـــون تعص ـــه خ ک
ـــزات  ـــود تجهی ـــب خ ـــرادران طال ـــع ب ـــه نف ـــته و ب ـــر داش موث

ـــد! ـــلیم دادن ـــادی را تس ـــات زی و امکان
خـــون مـــا بـــه دالیـــل زیـــادی، نـــزد ســـران بـــر ســـر 

ــت،: ــمند نیسـ ــت ارزشـ ــدرت حکومـ قـ
ـــاف  ـــی خ ـــت قوم ـــتن اکثری ـــل داش ـــه دلی ـــی ب ـــهر غزن -ش
منافـــع میـــل شـــان، مـــورد کم مهـــری یک حلقـــۀ خـــاص 

ـــت. ـــرار گرف ـــد ق ـــری می کنن ـــت را رهب ـــه حکوم ک
-اکثریـــت ســـربازان کـــه در نبردهـــا در سرتاســـر کشـــور 
مصروف انـــد، خـــون شـــان بـــه دالیـــل تفاوت هـــای 

قومـــی کـــم ارزش اســـت.
ــه  ــق بـ ــان متعلـ ــری طالبـ ــربازان و رهبـ ــد سـ -99 فیصـ
قوم خـــاص اســـت کـــه کشـــتن ســـربازان مـــا را جهـــاد 

اکبـــر می داننـــد.
-حلقـــه فاشیســـتی حکومتـــی و طالبـــان در کشـــتن ماهـــا 
ــترک  ــع مشـ ــان منافـ ــی شـ ــداف قومـ ــق اهـ ــرای تحقـ بـ
ـــم  ـــتون ه ـــریف پش ـــوم ش ـــداد از ق ـــک تع ـــاید ی ـــد، ش دارن
ـــوام  ـــم اق ـــق نگذری ـــی از ح ـــد ول ـــه باش ـــن دسیس ـــی ای قربان

دیگـــر هدفمنـــدان قتـــل و حـــذف می شـــوند...

خسرو مانی

ـــپنتا را  ـــای س ـــرات آق ـــاب خاط ـــا کت ـــن روزه ای
می خوانـــم و می بینـــم شکســـت ایـــن دولـــت 
از همـــان آغـــاز محتـــوم بـــوده اســـت، آن هـــم بـــه یـــک 
دلیـــل خـــاص: حقـــارت و فرصت طلبـــی و بی خـــردی و 
ـــران.  ـــال دیگ ـــا و انفع ـــت بازهای م ـــدوی سیاس ـــی ب تبارگرای
مـــردم امـــا همـــواره یـــا هیمـــه بوده انـــد یـــا هیمه رســـان. 
ـــور  ـــین ظه ـــال های پس ـــت آورد س ـــا دس ـــان، تنه ـــن می در ای
ــی  ــا مبانـ ــل بـ ــه الاقـ ــت کـ ــماری اسـ ــداد انگشت شـ تعـ
اندیشـــۀ انتقـــادی و روشـــنگری آشـــنا شـــده اند، و آن هـــم 
ـــن  ـــا ای ـــده ام ـــۀ آزاردهن ـــردی. نکت ـــش های ف ـــن کوش ـــه یم ب
ـــان  ـــه هم ـــک ب ـــز این ـــدود نی ـــمار مع ـــن ش ـــه همی ـــت ک اس
راهـــی می رونـــد کـــه پیـــش از ایـــن سیاســـت بازها آن را 
ســـوده اند: تقدیـــس خشـــونت به جـــای دســـت یازیـــدن 
بـــه کارهـــای بنیادی تـــر. خشـــونت چـــه می توانـــد 
ــرون  ــونت بیـ ــط خشـ ــه فقـ ــی کـ ــز چرخه  یـ ــد جـ باشـ
می دهـــد؟ هیـــچ. کار بنیـــادی چیســـت؟ شـــکل دادن بـــه 
ـــد و  ـــت و مجاه ـــه کمونیس ـــته ب ـــاد و ناوابس ـــی خودبنی نیروی
ـــم  ـــروز ه ـــه. دی ـــت؟ ن ـــختی اس ـــی. کار س ـــرات افغان تکنوک
ـــان  ـــم از ف ـــرده  بودی ـــادت ک ـــط ع ـــا فق ـــود. م ـــخت نب س
جـــای کســـی آویختـــه باشـــیم، کســـی کـــه خـــود عامـــل 
جنایـــت بـــود. اکنـــون تنهـــا شـــکل ایـــن عـــادت فـــرق 
ـــدز  ـــروز و کن ـــی ام ـــالۀ غزن ـــن، مس ـــد م ـــت. از دی کرده اس
ــوان  ــختی می تـ ــه سـ ــردا را بـ ــل فـ ــاید کابـ ــروز و شـ دیـ

ـــت. ـــث دانس ـــن بح ـــدا از ای ـــری ج ام

رونــالــدو
 از بیمارستان مرخص شد

تالش چینی ها برای تصاحب 
تمام سهام باشگاه اینتر

فیـسبـوک نـــامــه

ســتاره برزیلــی ســابق رئــال مادریــد از پزشــکان مجــوز بازگشــت 
بــه خانــه را گرفــت.

ــای  ــتان ایبیس ــتری در بیمارس ــس از ۴ روز بس ــو پ ــدو نازاری رونال
ــت. ــه گرف ــه خان ــپانیا مرخــص شــد و اجــازه بازگشــت ب اس

رونالــدو روز جمعــه پــس از دچــار شــدن بــه مشــکل تنفســی حــاد 
ــال  ــی انتق ــتانی خصوص ــن بیمارس ــه ای ــی ب ــورت اورژانس ــه ص ب
ــاری  ــه بیم ــد، او ب ــخیص دادن ــکان تش ــه پزش ــی ک ــد جای داده ش

ــا شــده اســت. ــه مبت ذات الری
ــک نوئســترای ســینیورای دل روســاریو  ــا پلی کلینی ــروز ام ــح ام صب
ایبیســا اعــام کــرد کــه رونالــدو مرخــص شــده و دوران نقاهتــش 

را در خانــه خــود ادامــه خواهــد داد.
ــه  ــای مدیتران ــع در دری ــپانیا واق ــای اس ــه ایبیس ــدو در منطق رونال
صاحــب یــک منــزل اســت و بــه طــور منظــم بــه ایــن منطقــه ســر 

می زنــد.

ــن  ــهام ای ــام س ــد تم ــر قصــد دارن ــی باشــگاه اینت ــهامداران اصل س
ــد. ــود کنن ــگاه را از آن خ باش

ــک  ــن، مال ــونینگ چی ــروه س ــنیم، گ ــزاری تس ــل از خبرگ ــه نق ب
باشــگاه اینتــر آماده انــد تــا بــا خریــد ســهام اریــک توهیــر، رییــس 
و مالــک ســابق ایــن باشــگاه، مالــک تمــام ســهام نراتــزوری شــوند.
توهیــر کــه یــک تاجــر اندونزیایــی اســت و در لیــگ امریــکا نیــز 
تیــم دارد، ۷۰ درصــد از ســهام اینتــر را از ماســیمو موراتــی خریــده 
ــی ســابق باشــگاه  ــک ایتالیای ــار مال و 3۰ درصــد مابقــی را در اختی

باقــی گذاشــته اســت.
ــا ریاســت  ــروه ســرمایه گذاری ســونینگ ب تابســتان ســال 2۰1۶ گ
ــز  ــد و او نی ــر را خری ــواده جیندونــگ، ۷۰ درصــد ســهام توهی خان

3۰ درصــد ســهام موراتــی را خریــداری کــرد.
ــروه  ــپورت، گ ــره دلواس ــریه کوری ــام نش ــق اع ــا طب ــون ام اکن
ســونینگ آمــاده اســت کــه 31.۰۵ درصــد از ســهام باشــگاه کــه در 
اختیــار توهیــر اســت را هــم بخــرد و بــه طــور کامــل نراتــزوری را 

ــد. ــرل خــود بگیرن تحــت تملــک و کنت
اینتــر عــاوه بــر ســونینگ و توهیــر، ســهام داران دیگــری هــم دارد 
ــهام کل  ــد از س ــم درص ــار ده ــه چه ــا ب ــوع آن ه ــه مجم ــه البت ک

ــد. ــم نمی رس ــگاه ه باش
توهیــر پیــش از ایــن تمــام ســهام خــود در تیــم دی ســی یونایتــد، 
ــانه یی از  ــن نش ــه ای ــت ک ــه اس ــکا را فروخت ــی آمری ــگ حرفه ی لی
ــال  ــای فوتب ــرمایه گذاران دنی ــع س ــروج از جم ــرای خ ــه او ب برنام

تلقــی شــده اســت.

ـــماره  ـــمین ش ـــل و شش ـــش در چه ـــتی داع ـــروه تروریس گ
ــت  ــان جماعـ ــأ«، امامـ ــوان »النبـ ــا عنـ ــود بـ ــریه خـ نشـ
مســـجدال حرام را بـــه دلیـــل وابســـته گی بـــه عربســـتان، 

مرتـــد و کافـــر معرفـــی کـــرد.
ــان  ــس، دیده بـ ــع- پاریـ ــانۀ  ال مرجـ ــل از رسـ ــه نقـ  بـ
فتواهـــای نـــادر وابســـته بـــه دارال فتـــوای مصـــر در 
ــروه  ــه گـ ــرد کـ ــام کـ ــود اعـ ــزارش خـ ــن گـ جدیدتریـ
داعـــش در تازه تریـــن فتواهایـــش حـــج را بدعـــت 
ـــود. ـــارزه ش ـــا آن مب ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــه اس ـــده و گفت خوان
ـــدف  ـــه ه ـــت ک ـــده اس ـــانه آم ـــن رس ـــزارش ای ـــن گ در ای
ـــلمانان و  ـــردن مس ـــراه ک ـــوا، گم ـــن فت ـــدور ای ـــش از ص داع

ـــت. ـــان آن هاس ـــت می ـــادات نادرس ـــج اعتق تروی
در گـــزارش دیده بـــان فتواهـــای نـــادر وابســـته بـــه 
ــاد  ــه داعـــش جهـ ــده کـ ــد شـ ــر تأکیـ ــوای مصـ دارال فتـ
را به عنـــوان یـــک رکـــن بـــه ارکان پنـــچ گانـــه اســـام 
ــام  ــن اسـ ــن دیـ ــن رکـ ــرده و آن رامهم تریـ ــه کـ اضافـ

معرفـــی کـــرده اســـت.
ــد  ــوای جدیـ ــاس فتـ ــر اسـ ــده: بـ ــزارش آمـ ــن گـ در ایـ
ـــه  ـــش ب ـــه داع ـــوده و آن چ ـــر ب ـــاد اصغ ـــج، جه ـــش ح داع
آن دســـت زده اســـت جهـــاد اکبـــر و مقـــدم بـــر حـــج 
اســـت، لـــذا فـــرد می توانـــد حـــج را بـــرای اقـــدام بـــه 

جهـــاد تـــرک کنـــد.
ــه داعـــش حـــج  ــد کـ ــرده انـ ــد کـ ــان تأکیـ ایـــن دیده بـ
را حـــرام و هـــر کســـی را کـــه بـــرای دریافـــت ویـــزای 
ـــه  ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــد، ب ـــرم می دان ـــد مج ـــدام کن ـــج اق ح
ـــناختن  ـــمیت ش ـــه رس ـــه ب ـــه منزل ـــج ب ـــزای ح ـــت وی دریاف
ـــات از  ـــن مؤسس ـــت و ای ـــج اس ـــه ح ـــوط ب ـــات مرب مؤسس

ـــد. ـــش کافرن ـــتی داع ـــروه تروریس ـــر گ نظ
ایـــن گـــزارش از ســـوی دارال فتـــوای مصـــر بـــه دنبـــال 
ـــأ  ـــریه النب ـــماره نش ـــمین ش ـــل و شش ـــماره چه ـــار ش انتش
توســـط گـــروه تروریســـتی داعـــش ارائـــه داده شـــد کـــه 
ـــبت  ـــتان نس ـــودن عربس ـــی ب ـــریه متول ـــیان در آن نش داعش
ـــته  ـــج دانس ـــعائر ح ـــم ش ـــب تحری ـــج را موج ـــور ح ـــه ام ب

ـــد. ان
ـــه  ـــن، ائم ـــأ همچنی ـــریه النب ـــماره از نش ـــن ش ـــش در ای داع
ـــته  ـــه وابس ـــل ک ـــن دلی ـــه ای ـــز ب ـــی نی ـــرم مک ـــات ح جماع
ـــده  ـــد خوان ـــر و مرت ـــتند را کاف ـــتان هس ـــت عربس ـــه حکوم ب
ـــز  ـــا جای ـــه آن ه ـــدا ب ـــا اقت ـــاز ب ـــه ادای نم ـــرده ک ـــام ک و اع

ـــت. نیس
ـــن  ـــنت ارکان دی ـــل س ـــادات اه ـــه در اعتق ـــت ک ـــی اس گفتن
ـــج  ـــاز، روزه، زکات و ح ـــهادتین، نم ـــن ش ـــج رک ـــامل پن ش
ـــه دو  ـــه ارکان را ب ـــاد ب ـــیعیان اعتق ـــه ش ـــی ک ـــت. در حال اس

ـــد. ـــان می کنن ـــن بی ـــروع دی ـــول و ف ـــورت اص ص
ـــادات  ـــاس اعتق ـــر اس ـــت: ب ـــا نوش ـــی ایکن ـــزاری قرآن خبرگ
ـــدل،  ـــد، ع ـــل توحی ـــج اص ـــامل پن ـــن ش ـــول دی ـــیعه اص ش
نبـــوت، امامـــت و معـــاد و فـــروع دیـــن شـــامل نمـــاز، 
ـــروف و  ـــه مع ـــر ب ـــاد، ام ـــس، جه ـــج، زکات، خم روزه، ح

ـــت. ـــری اس ـــی و تب ـــر و تول ـــی از منک نه

دیگر مکه هم برای مسلمانان جای امن نیست
داعش:

 حج بدعت است و باید با آن مبارزه شود
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در  شـروع  از  ننگرهـار  والیـت  در  امنیتـی  نیروهـای 
گیری هـا میـان دو گـروه هراس افگـن )طالـب و داعش( 

در ایـن والیـت خبـر داده انـد. 
 قـول اردوی 2۰1 سـیاب در شـرق کشـور دیـروز )22 
اسـد( بـا نشـر خبرنامه یـی گفـت کـه درگیری هـا میـان 
اعضـای طالبـان مسـلح و گـروه تروریسـتی داعـش در 

ولسـوالی  ده بـاالی والیـت ننگرهـا شـروع شده اسـت.
خبرنامـه افـزوده اسـت کـه در نتیجـۀ درگیری هـای کـه 
صـورت گرفتـه، تاکنـون یـک عضو گـروه داعش کشـته 

شده اسـت.
نیـز  خارجـی  نیروهـای  کـه  کـرده  تصریـح  خبرنامـه 
حمله هـای هوایـی را در ولسـوالی ده بـاال بـر ضـد گروه  

کرده انـد. راه انـدازی  داعـش  تروریسـتی 
هوایـی  حمله هـای  در  خبرنامـه،  اطاعـات  بربنیـاد 
نیروهـای امریکایـی، یک عضو گروه داعش کشته اسـت.
گـروه داعـش تاکنـون در مـورد تلفات شـان در ننگرهار 

و درگیری هـای صـورت گرفتـه، چیـزی نگفته اند.
گفتنـی اسـت کـه درگیری هـای تـازه میـان داعشـیان و 
طالبـان درحالـی در ننگرهـار شـروع شـده کـه قبـل از 
ایـن نیـز نبردهـای شـدید میان ایـن دو گـروه در والیت 

جوزجـان رخ  داده  بـود.
در نتیجـۀ درگیری هایـی که در والیـت جوزجان صورت 
گرفـت، ده هـا تـن از هر دو طرف کشـته شـدند. پس در 
ایـن درگیـری، طالبـان در خبرنامه یـی ادعـا کردنـد کـه 
آنـان داعشـیان را مجبـور کردنـد تـا بـه نیروهـای امنیتی 

افغان تسـلیم شـوند.
پـس از نبردهـای شـدید میـان طالبـان مسـلح و گـروه 
در والیـت جوزجـان، 2۵۰ عضـو  داعـش  تروریسـتی 

گـروۀ داعـش بـه نیروهـای دولتـی تسـلیم شـدند و در 
حـال حاضـر گفتـه می شـود کـه در زندان هـای دولتـی 

بـه سـر می برنـد.
پس از تسـلیم شـدن گروه دوصد و پنجـاه نفری داعش، 
حکومـت افغانسـتان بـه نیروهـای امنیتی دسـتور داد که 
بایـد  زندانی هـای  دیگـر  ماننـده  تسلیم شـده  افـراد  بـا 
برخـورد کننـد. امـا ایـن دسـتور حکومـت، مـورد انتقاد 
شـدید شـهروندان افغانسـتان واقـع شـد و از حکومـت 

گردیدنـد.  تسلیم شـده  داعشـیان  مجـازات  خواسـتار 
برخـی از شـهروندان والیـت جوزجان مقابل سـاختمان 
ایـن والیـت آمدنـد و ادعـا کردنـد کـه داعشـیان اطفال 
آنـان را در گـروه خـود جـزب کـرده و سـپس بـا آنـان 
عمـل نامشـروع ) تجـاوز جنسـی( را انجـام داده اند. اما 
گفتـه شـده کـه حکومـت تاکنـون بـه پرونده هـای آنـان 

کـدام توجهـی نکرده اسـت. 
 

تحریــم  اعمــال  از  ترکیــه  رییس جمهــور 
الکترونیکــی  محصــوالت  بــر  کشــورش 

امریــکا خبــر داد.
رجــب طیــب اردوغــان، رییس جمهــور ترکیــه 
روز ســه شــنبه و در جریــان ســخن رانی 
خــود در شــهر آنــکارای ایــن کشــور از برنامه 
دولــت خــود بــرای تحریــم محصــوالت 
ــر  ــی خب ــای امریکای ــرکت ه ــی ش الکترونیک

ــه در  ــت ک ــن اس ــت ای ــت: »واقعی داد و گف
ــل،  ــرکت اپ ــدی ش ــوالت تولی ــل محص مقاب
ــم در  ــل سامســونگ ه ــرکتی مث ــدات ش تولی

ــود دارد.« ــی وج ــازار جهان ب
ــی  ــوالت خانه گ ــد محص ــن از برن او همچنی
ــوان  ــه عن ــه ب ــتل« ترکی ــی »وس و الکترونیک

ــرد. ــام ب ــل ن ــوالت اپ ــن محص جای گزی
ایــن اظهــارات آقــای اردوغــان در حالــی بیان 

ــر بســیاری از  شــد کــه چنــدی پیــش تصاوی
او در حالــی کــه از گوشــی تلفــن همــراه اپــل 
ــده  ــر ش ــرده، منتش ــتفاده می ک ــد اس ــا آی پ ی
ــال 2۰1۶  ــام س ــای نافرج ــان کودت و در جری
میــادی، او بــا اســتفاده از اپلیکیشــن ارتباطــی 
ــی  ــرکت امریکای ــط ش ــه توس ــم« ک »فیس تای
اپــل تولیــد شــده، طــرف داران خــود را علیــه 

ــاند. ــا کش ــه خیابان ه ــان ب کودتاچی
ــم  ــرای تحری ــه ب ــاش ترکی ــن ت ــان ای همچن
محصــوالت امریکایــی در حالــی صــورت 
ــد ترامــپ،  ــرد کــه چنــدی پیــش دونال می گی
رییس جمهــور امریــکا از دو برابــر شــدن 
تعرفــه واردات محصــوالت فلــزی ترکیــه بــه 

ــود. ــر داده ب ــکا خب امری
ــی  ــکا ط ــه و امری ــک ترکی ــط دیپلوماتی رواب
روزهــای اخیــر و در پــی بــروز اختــاف در 
ــم  ــوریه، تحری ــگ س ــه در جن ــوه مداخل نح
ایــران و بــه ویــژه بازداشــت انــرو برونســون، 
ــی رو  ــام  جاسوس ــه اته ــی ب ــیش امریکای کش

ــت گذاشــته اســت. ــه وخام ب
ــان روز  ــای اردوغ ــوز، آق ــل از یورونی ــه نق ب
ــات الزم  ــه اقدام ــه ترکی ــت ک ــنبه گف ــه ش س
ــا  ــت؛ ام ــام داده اس ــاد انج ــه اقتص را در زمین
ــر از  ــکا مهم ت ــا امری ــده ب ــش آم ــش پی در تن
ــظ موضــع سیاســی  ــات اقتصــادی، حف اقدام

ــن کشــور اســت. ــل ای ــه در مقاب ــر ترکی برت
ترکیــه  رییس جمهــور  اســاس  برهمیــن 
ــه را  ــادالت ترکی ــر از مب ــه حــذف دال هرگون
رد کــرد و تصریــح کــرد کــه انتقــال مبــادالت 
ــا  ــایر ارزه ــه س ــر ب ــه از دال ــی ترکی بین الملل
بــه معنــای تســلیم در برابر فشــار امریکاســت.
ــود  ــخنرانی خ ــان س ــان در پای ــای اردوغ آق
ــاد  ــدا اقتص ــف خ ــه لط ــه ب ــرد ک ــد ک تاکی
ترکیــه مثــل ســاعت کار می کنــد و هیــچ 

ــدارد. ــود ن ــکلی وج مش
ــای  ــش هزینه ه ــی افزای ــه در پ ــاد ترکی اقتص
ــال های  ــی س ــه ط ــان ک ــای اردوغ ــت آق دول
اخیــر بــا هزینه هــای فزاینــده نظامــی در 

عــراق و ســوریه مواجــه بــوده، گرفتــار ســیر 
ــول  ــورم و کاهــش ارزش پ ــرخ ت صعــودی ن

ــن کشــور شــده اســت. ای
ــی  ــش سیاس ــش تن ــرایطی افزای ــن ش در چنی
ایــن کشــور بــا امریــکا موجــب تســریع روند 
ــه طــوری  ــر شــده اســت. ب ســقوط ارزش لی
کــه لیــر ترکیــه از ابتــدای ســال جــاری 
ــد ارزش  ــش از ۴۰ درص ــون بی ــادی تاکن می
ــکا از  ــر امری ــل دال ــود را در مقاب ــری خ براب
روز  معامــات  جریــان  در  و  داده  دســت 
سه شــنبه بازارهــای مالــی در دالــر امریــکا در 

ــد. ــه ش ــر مبادل ــل ۶.9 لی مقاب
ــه  ــزی ترکی ــک مرک ــه بان ــن ک ــود ای ــا وج ب
ــدی را  ــی جدی ــته سیاس ــنبه بس از روز دوش
ــه اجــرا گذاشــته  ــرای تقویــت ارزش لیــر ب ب
ولــی تاکنــون اجــرای آن نتوانســته تاثیــر قابــل 
توجهــی بــر تقویــت ارزش پــول ملــی ترکیــه 

بگــذارد.

مســووالن امنیتــی در نیمــروز، از کشــته شــدن ســه عضــو 
یــک خانــواده بــا ضــرب چاقــو )کارد( خبــر داده انــد.

فرماندهــی پولیــس والیــت نیمــروز، دلیــل ایــن ســه قتــل  
را خصومت هــای شــخصی خوانــده و افــزوده کــه در 
ــل  ــن فامی ــکان ای ــن از نزدی ــه  دو ت ــن قضی ــه ای ــد ب پیون

ــد.  ــس نیمــروز بازداشــت شــده ان توســط پولی
محمــد صــادق هاشــمی، مدیــر مبــارزه بــا جرایــم جنایــی 
ــژواک  ــری پ ــس خب ــه آژان ــروز، ب ــه نیم ــۀ امنی قومندانی
ــک  ــداد، اعضــای ی ــن روی ــده گان ای ــه کشــته ش ــه ک گفت
ــر  ــه ه ــتند ک ــی هس ــان کودکان ــن آن ــد و دو ت خانواده ان
ــتند. ــن نداش ــال س ــش س ــار و ش ــر از چه ــدام بیش ت ک

او گفتــه کــه یــک زن جــوان نیــز شــامل کشــته شــده گان 
ایــن رویــداد اســت.

ــز  ــرد نی ــک م ــداد ی ــن روی ــزوده، در ای ــای هاشــمی اف آق
ــی اش  ــت صح ــًا وضعی ــه فع ــت ک ــته اس ــم برداش زخ

ــد.  ــتر می باش ــفاخانه بس ــوده و در ش ــوب ب خ
ــی امنیــه والیــت  ــا جرایــم جنایــی قومندان ــازه ب ــر مب مدی
ــد  ــان می ده ــی نش ــی های ابتدای ــه بررس ــه ک ــروز گفت نیم
کــه در قتــل افــراد یادشــده، چهــار تــن دســت داشــته انــد.
او گفــت کــه پولیــس مبــارزه بــا جرایــم جنایــی قومندانــی 
امنیــه نیمــروز، در پیونــد بــه ایــن رویــداد، دو فــرد 
ــد،  ــواده ان ــن خان ــک ای ــارب نزدی ــه از اق ــکوک را ک مش
بازداشــت کــرده و در صــدد گرفتــاری دو تــن دیگــر نیــز 

می باشــد.
ــد،  ــده ان ــته ش ــه کش ــانی ک ــان و کس ــۀ او قات ــه گفت ب
فــراه  والیــت  ســفید  خــاک  ولســوالی  باشــنده های 

. شــند می با

مقام هـای دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان، دی روز )23 اسـد( 
در یک نشسـت خبـری در کابل، خواسـتار رهایی آموزگاران 

ربـوده شـدۀ شـان از قید گروه های تروریسـتی شـدند.
کینـت هالنـد، رییـس دانشـگاه امریکایـی گفـت کـه کویـن 
کینگ و تیموتی ویکس، دو اسـتاد ربوده شـدۀ این دانشـگاه 
دولـت  اداره هـای  از  و  ندارنـد  قـرار  خوبـی  وضعیـت  در 
امریکا و افغانسـتان خواسـت تـا هرچه زودتر آنـان را از قید 

رباینـده گان آزاد کننـد.
آقـای کنـت گفت که دانشـگاه امریکایـی افغانسـتان خواهان 

رهایـی جدی آمـوزگاران ایـن نهاد علمی اسـت. 
او افـزود کـه به خاطـر آزادی آنـان، هرچـه در تـوان داشـته 

باشـند، بـه خـرج خواهنـد داد.
رییـس دانشـگاه امریکایـی گفـت کـه آنـان حتـا معلومـات 
ندارنـد که آموزگاران اختطاف شـدۀ شـان در کجـا نگهداری 

می شـوند.
او در ایـن نشسـت خبـری گفت که اسـتادن این دانشـگاه را 
گـروه تروریسـتی القاعـده ربوده انـد و باید هرچـه زودتر به 

رهایـی آنان توجه شـود.
امـا گـروه طالبان دوسـال قبـل ادعـا کردند که  کویـن کینگ 
و تیموتـی ویکـس، اسـتادان دانشـگاه امریکایـی در کابـل را 

آنـان ربـوده اند. 
طالبـان در مـاه عقـرب سـال گذشـته، بـا نشـر خبرنامه یـی 
گفتنـد کـه کویـن کینـگ ۶۰ سـاله از چنـدی بـه این سـو به 
یـک مریضـی دچار شـده و بیماری او در حال حاضر شـدید 

شده اسـت.
ایـن آمـوزگاران نیـز پـس از ربوده شـدن شـان در یـک نوار 
تصویـری کـه از سـوی گـروه طالبـان بـه نشـر رسـیده بود، 
خواسـتار رهایـی شـان از سـوی ادارۀ دونالد ترامـپ گردیده   

بودند. 

قتل سه عضو یک خانواده با ضرب چاقو

رییس دانشگاه امریکایی افغانستان خواهان 
و      طـالبرهایی دو آموزگار این دانشگاه شده است نبـرد     میـان      داعـش       

ننـگرهـار و       در      جـوزجان        

تحریم محصوالت الکترونیکی امریکا توسط ترکیه
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