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را  الزم  ــجــــاعت  ش ــت،  اس ــع  جم
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ــتيم افكار غلط در باره زنان  ما قصد داش
مسلمان را از ميان برداريم و نشان دهيم 
ــالمى جنبه هاى مثبتى  كه در حجاب اس
نيز وجود دارد كه تا كنون مورد فراموشى 

و غفلت واقع شده اند
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تصويب قانون منع خشونت عليه زنان، بدون اصالح 
و تعديل باعث اشاعه فحشا خواهد شد

حسينى مزارى در اجتماع بزرگ تجليل از ميالد امام على(ع)، با 
تاكيد بر پيروى از فرهنگ علوى، گفت:

مولوى حسام:

قانون منع خشونت عليه زنان در كشور 
با روح اسالم سازگارى ندارد

اقتصاد متكى، مساوى است با 
فروپاشى زودهنگام اقتصادى!

سيدفاضل محجوب

اين روزها شاهد كاهش ادامه دار پول كشور 
در برابر ارزهاى خارجى و به خصوص دالر مى 
باشيم. اين روند باعث نگرانى مسئوالن امر و 
كارشناسان مسايل اقتصادى كشور شده است. 
كار  و  سر  كه  دسته  آن  خصوص  به  و  مردم 
مستقيم با گزينه هاى ارزى و اقتصادى دارند 
پولى  فشار  كاهش  نگرانى  و  استرس  از  نيز 
امان  در  آن،  خارجى  رقباى  برابر  در  كشور 

نيستند.  
اقتصادى  كارشناسان  هاى  گفته  اساس  بر 
كشور، اقتصاد افغانستان، متكى به كمك هاى 
اين  قطع  محض  به  كه  است  جهانى  جامعه 
كمكها با افت اساسى فشار اقتصاد كشور روبرو 
خواهيم شد. افغانستان كشورى است با منابع 
سرشار و خاك حاصل خيزى كه اگر با درايت 
شايد  شود،  اداره  سنجيده  و  درست  تدبير  و 
اقتصادى  هاى  نابسامانى  از  بسيارى  بر  بتوان 

كشور فايق آمد.
ملت افغانستان در همسايگى خويش شاهد 
كشورهايى است كه اگر چه از نظر دارا بودن 
منابع سرشار طبيعى، شايد به يك سوم منابع 
نظامهاى  وجود  دليل  به  اما  نرسند؛  ما  كشور 
علت  به  نيز  و  كشورها  اين  در  دلسوز  و  ملى 
كشورهاى  و  ملت  به  خدمتگذارى  روح  وجود 
جذب  و  داشته  دست  در  امكانات  با  شان، 
كمكهاى خارجى، با رشد و تقويت زيربناهاى 
اقتصادى، توانسته اند كشورهاى خويش را در 

جايگاههاى مناسب و مطلوبى برسانند.
افغانستان با وجود دارا بودن منابع طبيعى و 
ده سال كمكهاى بى وقفه كشورهاى خارجى و 
همسايه، حتى يك مورد از زيربناهاى اقتصادى 
مشكل  است.  نشده  برپا  و  استوار  كشور،  اين 
كمكهاى  وجود  با  حتى  ما  كشور  آنكه  ديگر 
مستمر خارجى، ...         ادامه در صفحه 2

پس از 6 و نيم ساعت درگيرى
حمله كنندگان انتحارى توسط نيروهاى امنيتى كشور از پاى درآمدند

مراسم اعتكاف در مسجد اهل بيت شهر كابل با حضور يكصد و پانزده تن افراد واجد شرايط

در آخرين ساعت ديشب با كشته شدن آخرين فرد مهاجم، 
پس از گذشت حدود بيش از 6 و نيم ساعت از  آغاز درگيرى 
ميان نيروهاى امنيتى و مهاجمين مسلح، امنيت در در منطقه 

شهرآراى كابل برقرار شد.
مهاجمين انتحارى كه قصد حمله به يكى از دفاتر ملل متحد 
در كابل را داشتند، حوالى ساعت 4 بعد از ظهر ديروز (جمعه) 
امنيتى  نيروهاى  با  درگيرى  و  انتحار  به  اقدام  آن  نزديكى  در 

كردند. 
رسانه ها  به  طالبان  سخنگوى  آدرس  از  كه  اعالميه اى  در 
فرستاده شده آمده است كه هدف مهاجمان مهمانخانه اى بوده 
است كه به گفته آنها مربوط به سازمان اطالعاتى آمريكا (سيا) 
مى باشد. حوالى ساعت 4 بعد از ظهر يكتن از اين مهاجمين 
خود را در برابر يك منزل مسكونى منفجر و 4 تن ديگر داخل 

اين ساختمان شدند. 
صداى  خبرگزارى  با  گفتگو  در  سالنگى  ايوب  جنرال 
امنيتى  نيروهاى  درگيرى،  اوليه  ساعات  در  گفت:  افغان(آوا) 

افغانستان سه تن از مهاجمين را از پاى درآورند.
اين در حالى است كه دو تن از مهاجمين تا ساعت ها بعد 
مقاومت كردند و آخرين فرد مهاجم حوالى ساعت 10 و نيم 

شب از پاى درآمد.
برجاى  زخمى   13 و  كشته  يك  تاكنون  درگيرى  اين 

مراسم عبادى معنوى اعتكاف دردومين روز، در مسجد جامع 
اهل بيت(ع) شهر كابل با راز و نياز دعا ونيايش، اعمال عبادى 

فردى وجمعى معتكفين همراه بود.
جعفر سهرابى يك تن از مسئولين بر گزارى مراسم اعتكاف 
در گفتگو با خبرگزارى صداى افغان(آوا) گفت: برنامه هايى كه 
از صبح الى شام در نظر گرفته شده است، عبارت از ختم قرآن 
كريم، دعاهاى معروف مانند دعاى كميل، عهد، ندبه، توسل و 

هم چنين سخنرانى و مباحث اخالقى علما مى باشد.
وى افزود: مراسم اعتكاف به دو بخش عمده تقسيم ميشود: 
يكى شخصى است كه هر شخص در اوقات معين با خداى خود 
به راز و نياز مى پردازد و ديگر دعاها و عبادت هاى جمعى مى 
باشد. او گفت: ما اعتكاف را يك اصل ميدانيم و معنى اعتكاف 

گذاشته است. 
خبرگزارى  به  داخله  امور  وزارت  سخنگوى  صديقى  صديق 
چهارتن  امنيتى،  نيروهاى  از  تن  چهار  گفت:  افغان(آوا)  صداى 
غير نظامى و 5 تن افراد ملكى خارجى نيز در اين حادثه مجروح 

شده اند و يكتن از نيروهاى امنيتى كشته شده است. 
كه  بود  قوى  قدرى  به  پياپى  انفجار  هفت  كه  است  گفتنى 

صداى آن تا كيلومتر ها دورتر از محل حادثه شنيده شد. 
ها  رسانه  با  گفتگو  در  طالبان  سخنگوى  مجاهد  اهللا  ذبيح 

مسئوليت اين حمله را پذيرفته است. 
و  افغانستان  ملى  امنيت  به  مربوط  شفاخانه  ماللى،  زايشگاه 
دفتر سازمان بين المللى مهاجرت سازمان ملل (IOM) نيز در 

نزديكى محل اين حادثه هستند. 
كابل  در  گذشته  هفته  دو  در  تروريستى  حمله  دومين  اين 

است. 
را  خود  سراچه  نوع  موتر  قبل  هفته  دو  انتحارى  مهاجم  يك 
كه مملو از مواد انفجارى بود در ميان كاروان نيروهاى خارجى 
دوازده  حادثه  اين  در  كرد.  منفجر  كابل  شهيد  شاه  منقطه  در 
تن شامل دو سرباز نيروهاى خارجى و چهار كارمند ملكى ناتو 

كشته شدند. 
به  حكمتيار  گلبدين  اسالمى  حزب  را  حمله  اين  مسئوليت 

عهده گرفته بود.

نيز فارغ بودن از ماديات دنيا و خلوت كردن با خدا مى باشد و 
نهايت تالش شده است كه معتكفين بتواند از اين ظرف زمانى 

فيض بيشترى ببرند.
و  شرايط  واجد  جوانان  از  اعم  معتكفين  تعداد  وى،  گفته  به 
اميدوار  و  است  رسيده  تن  پانزده  و  يكصد  به  سفيدان  محاسن 
هستيم كه در سال هاى آينده اين مراسم معنوى پر رنگ تر و 

بهتر در مساجد جامع برگزار شود.
او گفت: اعتكاف خودسازى است و هر كسى كه خود را ساخته 
ميتواند در قدم اول خانواده خود را و بعد جامعه را به سوى خوبى 
ها سوق دهد، كسانى كه در اين مراسم شركت نكرده اند تأسف 
مى خورند كه چرا بايد از اين فيض عظمى محروم بماند و نتواند 

باالى خواسته هاى نفسانى خود غلبه كند.

سخن سردبيرسخن سردبير
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اسالمى  اخوت  شوراى  رئيس  حسام؛  مولوى 
زنان  عليه  خشونت  منع  قانون  گفت:  افغانستان 
كه از دو سال به اين طرف تحت فرمان رئيس 
جمهور كرزى در كشور به چاپ رسيده، با روح 

اسالم و سنت نبى كريم ساز گارى ندارد.
حسام  مولوى  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
خاطرنشان ساخت كه قانون منع خشونت عليه 
جمهور  رئيس  حكم  به  صدور  زمان  از  زنان 
قرار  تطبيق  مورد  قضايى  ادارات  در  امروز  به  تا 

گرفته است. 
مولوى حسام مى گويد كه نهاد هاى ساز مان 
ملل حق ندارند در امورات دينى و اسالمى مردم 

افغانستان دخالت كنند.
در  جمهور  رئيس  تقنينى  فرمان  شدن  رد 
مورد منع خشونت عليه زنان از سوى نمايندگان 
ولسى جرگه، باعث بروز واكنش هايى در محافل 
اجتماعى و نهادهاى مدنى داخلى و خارجى شد.

وى افزود، موقف نماينده سازمان ملل كامًال در 
مقابل دين، حيثيت و ارزشهاى مردم افغانستان 
فعاليت  راستا  اين  در  كه  موسساتى  و  دارد  قرار 
دارند از سوى نهاد هاى بين المللى حمايت مى 

شوند.
در تازه ترين اظهار نظر،يان كوبيش «فرستاده 
ويژه دبيركل سازمان ملل در افغانستان (يوناما)» 

از مقام هاى كشورمان خواسته در اجراى تعهدات 
قانون  اين  كامل  اجراى  براى  خود  المللى  بين 
فرمان  كامل  اجراى  خواستار  وى  كنند،  تالش 

تقنينى منع خشونت عليه زنان شد.
شوراى  «عضو  عبدالعزيز  قارى  حال  اين  با 
قانون  مسوده  گفت:  افغانستان»  اسالمى  اخوت 
منع خشونت عليه زنان در تضاد با قرآن كريم و 

احاديث رسول اكرم است.
او همچنين افزود: خانه هاى امن بد ترين نا 
هاى  سال  در  زيرا  باشد،  مى  مكان  ترين  امنى 
كرد  اعالن  صراحت  به  زنان  امور  وزير  گذشته 
كه در اين خانه ها كار هاى غير اخالقى صورت 

مى گيرد.
خانه  خداوند  كه  را  مكرمه  مكه  وى  گفته  به 
محرم  بدون  زن  شريعت  نگاه  از  كرده  ذكر  امن 
رسد  چه  تا  برود  خدا  خانه  زيارت  به  نميتواند 
دست  دور  واليات  از  كه  امن  هاى  خانه  اين  به 
افغانستان يك عده زنان آلوده به فساد در آن جا 

مراجعه مى كنند.
هاى  خانه  ساختن  دينى،  امور  باورآگاهان  به 
بار  بندو  بى  هاى  خانم  براى  فضا  ايجاد  و  امن 
خود باعث گسترش فحشا و از بين بردن شيرازه 
خانواده ها مى شود و بر تربيت دينى و اسالمى 

فرزندان جامعه تاثير منفى دارد.

يادداشت روزيادداشت روز

معيار سنجش 
امنيت و ناامنى چيست؟

خبرگزارى آوا، سرويس تحليل و پژوهش 
خود  تازه  گزارش  در  الملل  بين  عفو   / اخبار 
در  غيرنظاميان  تلفات  كه  است  كرده  اعالم 
بلندترين  به  گذشته،  يكسال  در  افغانستان 

سطح رسيده است.
سال  حوادث  كه  گزارش  اين  براساس 
 2700 از  بيش  كرده،  بررسى  را   2012
در  افغانستان  هاى  خشونت  در  غيرنظامى 
جريان سال 2012 كشته و 4800 نفر ديگر 

زخمى شده اند.
 8 مسئول  كه  گويد  مى  الملل  بين  عفو 
درصد اين كشتار نيروهاى خارجى  به رهبرى 
ناتو و نيروهاى طرفدار دولت افغانستان بوده 
و متباقى در اثر حمالت شورشيان كشته شده 

اند.
طالبان  رهبرى  اليحه  كه  نوشته  گزارش 
گروه  اين  جنگجويان  از  كه   2010 سال  در 
خواسته بود غيرنظاميان را هدف قرار ندهند، 
غيرنظاميان  بيشتر  و  است  مانده  نتيجه  بى 

قربانى حمالت آنها مى شوند.
كه  كرده  گزارش  همچنين  سازمان  اين 
مورد  زندانيان  هنوز  افغانستان  زندانهاى  در 
بدرفتارى و شكنجه قرار مى گيرند؛ اما افزوده 
اين  از  جلوگيرى  براى  افغانستان  دولت  كه 

وضعيت تالش هايى را انجام داده است.
دولت  كه  گفته  همچنين  گزارش  اين 
افغانستان در سال 2012 تالش كرده كنترل 
بيشترى بر كارهاى رسانه اى و روزنامه نگاران 
شمارى  كه  گفته  گزارش  اين  كند.  اعمال 
و  رسمى  مقامات  سوى  از  نگاران  روزنامه  از 
همچنين گروه هاى مسلح غيرمسئول تهديد 

شده اند.
اكنون  افغانستان  كه  است  حالى  در  اين 
در  و  دارد  قرار  مهم  گذار  يك  مرحله  در 
گزارش  اين  در  موجود  آمارهاى  كه  صورتى 
با واقعيت هاى جارى همخوانى داشته باشد 
امنيتى  وضعيت  كه  گرفت  نتيجه  توان  مى 
رسيده  خود  مرحله  بدترين  به  افغانستان  در 
است؛ زيرا شاخص سنجش ناامنى و امنيت، 
مردم يك سرزمين است؛ نه نيروهاى امنيتى 
دولتى؛  ارشد  مقامات  يا  و  خارجى  و  داخلى 
زيرا آنان به هر نحو ممكن امنيت شان تامين 
خواهد شد؛ اما اين مردم اند كه بايد احساس 
امنيت و  آرامش كنند و مال و جان و كار و 

اشتغال شان در امنيت باشد.
در  كه  است  درست  اين  ديگر  سوى  از 
گزارش عفو بين الملل، طالبان مسئول بيش 
از 90 درصد ناامنى ها و كشتار غيرنظاميان 
كه  است  گرديده  تصريح  و  شده  عنوان 
پرهيز  راستاى  در  گروه  اين  رهبران  توصيه 
واقع  موثر  غيرنظاميان،  دادن  قرار  هدف  از 
نشده است؛ اما بخشى از مسئوليت اين امر، 
مستيقما به نيروهاى دولتى و خارجى برمى 
گردد؛ زيرا اول اينكه طالبان به هيچ عهدى 
به  را  گروه  آن  توان  نمى  و  نيستند  متعهد 
مثابه گروهى پايبند به كنوانسيون هاى بين 
از  حفاظت  و  جنگ  حقوق  زمينه  در  المللى 
جان غيرنظاميان در نظر آورد و انتظار داشت 
كه آنان در جريان جنگ هايى كه راه اندازى 
مى كنند تمامى اين حقوق و معاهدات را يك 
التزام  آنها  به  نسبت  و  نموده  رعايت  يك  به 

عملى داشته باشند.
در  آنها  كه  جنگى  نفس  ديگر،  سوى  از 
امنيتى  نيروهاى  دولت،  عليه  افغانستان 
اند،  كرده  اندازى  راه  كشور  اين  مردم  و 
غيرقانونى و غيرملى است و در راستاى منافع 
را  آنها  كه  باشد  مى  اى  بيگانه  كشورهاى 
سازمان داده و به جبهات جنگ به اين كشور 

گسيل مى دارند؛ ...
ادامه در صفحه 2
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آيا مى دانيد كه... ادامه از صفحه يك

اقتصاد متكى، مساوى است با 
فروپاشى زودهنگام اقتصادى!

سيدفاضل محجوب

هر از گاه و بيگاه، دچار نوسانات شديد ارزى نيز 
مى شود و در همين جهت و براى درمان اين نقيصه، 
روش  دو  با  تا  كند  مى  وادار  را  كشور  مركزى  بانك 

وارد كارزار شود.
فروش  به  را  دالر  ميليون   80 هفته  هر  بانك  اين 
مى رساند و يا با ارائه اسناد معتبر به بانك هاى جهانى 
توازن را در نوسانات پول افغانى به وجود مى آورد. از 
نظر كارشناسان اين كار بانك مركزى، اصولى نبوده و 
حكم مسكنى را دارد كه در پيكره بيمار اقتصاد كشور 

تزريق مى شود.
اين دسته از آگاهان مسايل اقتصادى بر اين باور 
اند، كه قيمت واقعى پول بايد در بازار تثبيت شود، 
حالت  به  اسعار  مقابل  در  افغانى  پول  اگر   كه  چرا 
خودش رها گردد، خواهيم ديد كه در برابر كاال ها و 
اسعار، بخصوص دالر ارزش خود را از دست مى دهد.

مركزى  بانك  شيوه  اين  اقتصادى،  آگاهان  ديد  از 
براى  را  كشور  احتضار  حال  در  اقتصاد  است  ممكن 
مدت كوتاهى بتواند سر پا نگهدارد. اما به عنوان يك 
و  حفظ  ضامن  بتواند  كه  اساسى  و  هميشگى  درمان 
هميشگى  نوسانات  از  كشور  اقتصاد  دايمى  سالمتى 

باشد، هيچگاهى قابل توصيه نمى باشد.
برابر  در  اخيراً  كشور  پول  بوديم  شاهد  چنانچه 
مالحظه  قابل  حد  تا  را  خود  ارزش  خارجى،  ارزهاى 
اى از دست داده است تا آنجا كه اين مهم تعدادى 
و  كرد  نگران  شديداً  را  مشرانوجرگه  در  سناتوران  از 
ارزهاى  برابر  در  افغانى  ارزش  روزافزون  كاهش  آنان 
خارجى را نگران كننده دانسته و گفته اند كه بانك 
نگهداشتن  ثابت  براى  موثرى  راهكارى  هيچ  مركزى 

پول افغانى ندارد.
آگاهان اقتصادى كشور به چند عامل تاثيرگذار در 
آن  از  يكى  كنند.  مى  اشاره  افغانى  پول  ارزش  افت 
عوامل، انتقال پول به شكل غيرقانونى به كشورهاى 
نگرانى  و  كشور  از  ها  سرمايه  فرار  دومى،  همسايه، 
هاى تاجران و سرمايه گزاران داخلى و خارجى پس 
از سال 2014، مى باشد. براساس آمارهاى دريافتى، 
تا كنون چهار اعشاريه شش ميليارد دالر از افغانستان 
به شكل آزاد از ميدان هوايى كابل به خارج از كشور 
انتقال داه شده است كه اين آمار براى اقتصاد وابسته 

كشور، رقم تكان دهنده اى است.
در كنار ساير نابسامانى هاى اقتصادى كشور، يكى 
مقابل  در  افغانى  پول  كاذب  و  غيرواقعى  رشد  هم 
ارزهاى خارجى همسايگان و برخى كشورهاى ديگر 
ديد  از  است.  كنونى  زمان  و  گذشته   سال  ده  در 
بسيارى از آگاهان، از آنجا كه اقتصاد كشور، وابسته 
بوده و نقطه اتكاى داخلى ندارد، ابداً نمى توان بدان 

اميد بست.
بنا بر ديد اين آگاهان، قطع كمكهاى خارجى، به 
خواهد  كشور  اقتصادى  نظام  كامل  فروپاشى  مثابه 
سال قطع  سال 2014 را  بود و به همين دليل، اگر 
كمكهاى جامعه جهانى به افغانستان بدانيم، به يقين 

با قطع شريان اقتصاد كشور نيز مواجه خواهيم شد.
شايد نظريه باال تا مقدار زيادى مبالغه آميز به نظر 
آمده و بسيارى نيز اساساً به آن تن در ندهند؛ اما با 
دقت بيشتر در نظام شكننده و آسيب پذير اقتصادى 
استعمارى  اهداف  نيز  و  اخير  سال  چند  در  كشور 
سياسى- اقتصادى اى كه امريكا و غرب در اين يك 
دهه در افغانستان دنبال كرده و مى كنند، تا حدودى 
و  برد  خواهيم  پى  كشور  اقتصادى  اوضاع  وخامت  به 
تا حد زيادى حق را به كارشناسان اقتصادى داخلى 

مى دهيم.
نظام  بر  دارى  سرمايه  اقتصاد  تحميل  با  غرب 
دولت  به  را  ضربه  ترين  كارى  افغانستان،  اقتصادى 
حتى  همه  براى  واقعيت  اين  آورد.  وارد  ما  ملت  و 
آسانى  به  ندارند،  اقتصاد  علم  از  اى  سررشته  آنانيكه 
قابل درك و فهم است كه زمانيكه بر كشور فقيرى 
مانند افغانستان، بدون هيچ مقدمه اى، نظام اقتصادى 
و  ناهنجار  اتفاق  چه  شود،  تحميل  دارى  سرمايه 
خطرناكى در سطح اين كشور و به خصوص در ميان 
جامعه را تشكيل  آن  درآمد كه اكثريتى از  قشر كم 

مى دهد، به وقوع خواهد پيوست؟!
رسد  مى  نظر  به  علل،  ساير  كنار  در  حال،  هر  به 
گردد  مى  بر  آن  عمده  ما،  جان  نيمه  اقتصاد  مشكل 
به تقليد كور كورانه اقتصاد كشور از سيستم اقتصادى 
امريكا  در  دارى  سرمايه  فاسد  نظامهاى  آزار  مردم 
همچنان  نشود،  اصالح  سيستم  اين  تا  و  غرب  و 
كشور  در  اقتصادى  غيرعالج  هاى  نابسامانى  شاهد 

خواهيم بود. 

به  شديدى  تمايل  خونى  كم  به  مبتال  كودكان 
خوردن خاك، يخ و برنج خام دارند. 

كم خونى در كودكان ممكن است، مانند وجود 
خاصى  عالئم  داراى  بزرگساالن  در  عارضه  اين 
نباشد اما رفتار عجيب كودكان در خوردن خاك، 
اين  سريع  تشخيص  به  تواند  مى  خام  برنج  و  يخ 

عارضه كمك كند. 
به گزارش خبر گزارى آوا، ايرج خسرونيا داكتر و 
متخصص گوارش گفت: عارضه كم خونى در افراد 
بزرگسال با داشتن عالئمى مشخص قابل تشخيص 
و به آسانى قابل درمان است. وى افزود: از آنجاييكه 
خاصى  عالئم  دركودكان  عارضه  اين  است،  ممكن 
مشكل  بسيار  والدين  توسط  آن  تشخيص  نباشد، 
مى باشد. خسرونيا خاطر نشان كرد: كودكان مبتال 
به كم خونى تمايل شديدى به خوردن خاك، يخ 

و برنج خام دارند.
كودكان  اين  نشدن  درمان  افزود:  همچنين  وى 
مشكل  ها  آن  سالمتى  در  آينده  در  است،  ممكن 
اين  درمان  افزود:  ادامه  در  خسرونيا  آورد.  بوجود 
حد  تا  موقع  به  تشخيص  و  است  دارويى  بيماران 
زيادى از ايجاد عوارض در آينده جلوگيرى مى كند.

وزارت صحت عربستان از مرگ 5 فرد مبتال به 
در  گذشته  روزهاي  در   ، «كورونا»  جديد  ويروس 
واليت االحساء در شرق اين كشور خبر داد و اعالم 
بخش  در  ويروس  اين  به  مبتال  ديگر  فرد  دو  كرد 

مراقبت هاي ويژه بستري هستند. 
وزارت صحت عربستان روز چهارشنبه در بيانيه 
اي كه خبرگزاري رسمي عربستان آنرا منتشر كرد 
، افزود: همه اقدامات پيشگيرانه را براي مبتاليان به 
ويروس كورونا كه شبيه به سارس است ، بر اساس 
توصيه هاي علمي داكتران داخلي و خارجي به كار 

خواهد گرفت. 
به گزارش خبر گزارى آوا، در بيانيه وزارت صحت 
قطعي  مورد  كنون 17  تا  كه  است  آمده  عربستان 

از ابتال به كورونا در سطح جهان ثبت شده است. 
از  يكي  كورونا،  ويروس  بيانيه،  اين  اساس  بر 
آسيب  تنفسي  دستگاه  به  كه  است  هايي  ويروس 
كنون  تا  و  است  جديد  ويروس  اين   ، رساند  مي 
يا  منبع  درباره  دقيقي  اطالعات  جهان  سطح  در 
همچنين  است،  نشده  منتشر  آن  انتقال  راههاي 
واكسيناسيون براي پيشگيري يا آنتي بيوتيك براي 

درمان اين ويروس وجود ندارد. 
يك  از  گذشته  مارچ  در  جهاني  صحى  سازمان 
مورد جديد ابتال به ويروس كورونا شبيه به سارس 
- سندرم حاد تنفسي (SARS) در عربستان خبر 

داده بود. 
به  است  آمده  عربستان  صحت  وزارت  بيانيه  در 
كرده  اعالم  جهانى  صحى  سازمان  به  وزارت  اين 
بيماري  از  ويروس،  اين  به  مبتال  فرد  كه  است 
يافت  بهبود  بيمار  و  است  برده  رنج  غيرخطرناكي 

و در نهايت از شفاخانه  مرخص شد. 
در اين بيانيه آمده است كه فرد مبتال به ويروس 
كورونا ، با فردي 39 ساله كه عوارض اين بيماري 
در وي ديده مي شد، در 24 فبرورى گذشته ديدار 

كرد و در دوم مارچ ُمرد. 
را  اطالعاتي  تاكنون  جهاني  صحى  سازمان 
اين  انتقال  درباره  نتايجي  به  كه  ندارد  دراختيار 
سال 2012  اواسط  در  بار  اولين  براي  كه  ويروس 

شناخته شد ، دست يافته باشد. 
اين شانزدهمين مورد ابتال به ويروس كورونا بود 
 9 و  شود  مي  ابالغ  جهاني  صحى  سازمان  به  كه 

مورد از مبتاليان به آن فوت كرده اند. 
 9  ، عربستان  در  كورونا،  ويروس  به  ابتال  موارد 
نفر گزارش شده است كه 6 نفر از آنان فوت كرده 
اند ، دو مورد فوت در اردن گزارش شده است و 4 
نفر هم در انگليس به اين ويروس مبتال هستند كه 
يك نفر از آنان فوت كرده و يك نفر هم در آلمان 

به اين ويروس مبتال است. 
به گزارش العالم، سازمان صحى جهاني بار ديگر 
درباره اين ويروس كه به دستگاه تنفس آسيب مي 
در  احتياط  رعايت  خواستار  و  داد  هشدار   ، رساند 

برابر آن شد. 
از  بزرگ  اي  خانواده  عضو  جديد  ويروس  اين 
شود  مي  شامل  را  هايي  ويروس  و  هاست  ويروس 
تا  معمولي  ترشحات  از  هايي  بيماري  عامل  كه 
جهاني  بيماري  به  سارس  گسترش  است.  سارس 
منجر شد و در سال 2003 ، هشت صد نفر را در 

جهان قرباني كرد.

چرا كودكتان خاك مى خورد؟

مرگ 5 فرد مبتال به ويروس جديد 
«كورونا» در عربستان

از  بنابراين،   / اول  صفحه  از  ادامه 
توان  نمى  وجه  هيچ  به  جريانى  چنين 
حفاظت  به  نسبت  كه  داشت  اميد 
در  غيرنظامى  گناه  بى  مردم   جان  از 

افغانستان، حساس و متعهد باشد.
مورد  در  توان  نمى  را  قاعده  اين  اما 
و  داخلى  امنيتى  نيروهاى  دولت،  
نيروها  اين  زيرا  برد؛  كار  به  خارجيان 
با شورشيان و تروريست ها مبارزه مى 
كنند؛ بنابراين مسئول اصلى حفاظت از 
آنها  امنيت  تامين  و  غيرنظاميان  جان 

نيز همين نيروها هستند.
بر اين اساس و برپايه اين گزارش تازه 
سازمان عفو بين الملل، انتقاد اصلى در 
غيرنظاميان،  تلفات  و  ها  ناامنى  زمينه 
زيرا  است؛  خارجى  نيروهاى  متوجه 
اين  كه  دهد  مى  نشان  گزارش  اين 

يا  تروريزم  با  خود  مبارزه  در  نيروها 
صداقت  اگر  حتى  يا  و  نيستند  صادق 
نبوده  موفق  باشند،  داشته  هم  را  الزم 

و ناكام مانده اند.
كه  گرفت  نتيجه  توان  مى  بنابراين 
در  مهم  گذارى  آستانه  در  افغانستان 
عرصه هاى سياسى و امنيتى، با بدترين 
جان  از  حفاظت  زمينه  در  وضعيت 
امنيتى  اوضاع  كل  در  و  غيرنظاميان 
مواجه است و اين امر، مسئوليت دولت 
و نيروهاى امنيتى را طى سال هاى آتى 
آنكه  بر  افزون  سازد؛  مى  تر  سنگين 
نشان مى دهد كه نيروهاى خارجى نيز 
ناكام  افغانستان،  در  خود  ماموريت  در 
حضور  سال   11 از  پس  زيرا  اند؛  بوده 
رسمى،  هاى  گزارش  نظامى،  سنگين 

حاكى از بدتر شدن اوضاع است.

معيار سنجش 
امنيت و ناامنى 

چيست؟

پاكستان بايد براى 
نابودى طالبان 

استراتژى جديدى 
را اتخاذ كند

سرويس  سابق  عضو  منير،  اسداهللا 
اطالعات پاكستان آى اس آى در گفت 
و گو با رسانه هاى اين كشور گفت: اگر 
خارجى  نيروهاى  خروج  از  قبل  امريكا 
نتواند   2014 سال  در  افغانستان  از 
طالبان را سر ميز مذاكره بكشاند جنگ 
بين پاكستان و افغانستان شدت خواهد 

يافت.
از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
عضو  اين  انگليسى)،  طلوع(  تلويزيون 
اضافه  پاكستان  آى  اس  آى  سابق 
نابود  براى  پاكستان  كه  زمانى  تا  كرد: 
روى   نظامى  اقدام  ها  تروريست  كردن 
شمالى  وزيرستان  منطقه  نگيرد  دست 
باقى  آنها  براى  امنى  پناهگاه  همچنان 
خواهد بود. پاكستان  با روى كار آمدن 
دولت  دارد  بنا  حالى  در  شريف  نواز 
اساس  بر  كه  كند  تاسيس  جديدى 
استراتژى  جديد  دولت  اين  ها  شنيده 
نخواهد  افغانستان  قبال  در  اى  تازه 
داشت. اسداهللا منير اعالم كرد: به نظر 
مى آيد كه مذاكره هيچ تاثيرى نخواهد 
پاكستان  دولت  زمانيكه  تا  و  داشت 
اقدام نظامى در وزيرستان شمالى انجام 
براى  اصلى  كانون  منطقه  اين  ندهد 
براى  نتيجه  در  بود  خواهد  تروريستان 

بوجود  امنيتى  مشكالت  كشور  دو  هر 
خواهد آورد.

اين در حالى است كه مليحه لودهى 
پاكستان  گفت:  پاكستان  سابق  سفير 
پيشبرد  قبال  در  خود  موضع  بايد 
كه  طالبان  و  افغانستان  صلح  پروسه 
شفابف  را  است  امريكا  حمايت  مورد 

اعالم كند.
كرد:  اضافه  پاكستان  سابق  سفير 
پاكستان مى بايست طى مدت 6 تا 7 

ماه اين موضع را اعالم كند.
كارشناسان  كه  است  حالى  در  اين 
شريف  نواز  دولت  معتقدند  سياسى 
كشاندن  براى  جديدى  استراتژى  هيچ 

طالبان بر سر ميز مذاكره ندارند.
سياسى  كارشناس  امير،  آيناز 
پاكستانى، گفت: با گذشت سريع زمان 
ميالدى،   2014 سال  به  رسيدن  و 
همه تروريست ها فعاليت هاى خود را 
تشديد خواهند كرد كه در اين شرايط 
استراتژى  هيچ  كه  شريف  نواز  دولت 
ندارد  طالبان  با  مقابله  براى  جديدى 

سخت دچار مشكل خواهد شد.
وجود  با  پاكستان  حاضر  حال  در 
مشكالت اقتصادى با مشكالت امنيتى 

نيز روبرو شده است.

كارشكنى اسالم ستيزان در راه اندازى بخش حجاب موزيم كانادا
اسالمى  حجاب  بخش  راه اندازى 
در  كانادا  جهان  مذاهب  موزيم  در 
كارشكنى  و  انتقاد  با  راه  ابتداى  همان 

اسالم ستيزان مواجه شد.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
از  پس  روز  چند  درست  افغان(آوا)، 
ويژه اى  بخش  راه اندازى  خبر  انتشار 
با  كانادا  جهان  مذاهب  موزيم  در 
خبرى  منابع  اسالمى،  حجاب  عنوان 
از مخالفت عجوالنه عده اى با راه اندازى 

اين بخش خبر دادند.
اين  راه اندازى  از  حبيب،  بن  جميله 
بخش انتقاد و ادعا كرد تنها جلوه هاى 
به  نمايشگاه  اين  در  حجاب  مثبت 

نمايش درآمده است!
وى در مصاحبه با يكى از روزنامه هاى 
شاخص محلى، حجاب اسالمى را ظلم 
به زن و و سيله اى براى به بند كشيدن 
حجاب،  زندان  ادعا كرد:  و  معرفى  وى 
اگر  نمى كند  تفاوتى  حال  است؛  زندان 
بخواهيم آن را رنگارنگ و شاد و متنوع 

نشان بدهيم!
به  واكنش  در  رويال»  «ژان-فرانسوا 
اظهارات تند اين نويسنده اسالم ستيز، 

عنوان كرد: هدف موزيم مذاهب جهان 
بردن  باال  و  دنيا  بزرگ  اديان  معرفى 
سطح پذيرش اديان نسبت به يكديگر 
تنها  بخش،  اين  راه اندازى  با  ما  است. 
قصد داشتيم افكار غلط رايج در زمينه 
زنان مسلمان را از ميان برداريم و نشان 
دهيم كه در حجاب اسالمى جنبه هاى 
مثبتى نيز وجود دارد كه تا كنون مورد 

فراموشى و غفلت واقع شده اند.
كانادا  جهان  مذاهب  موزيم  مدير 
تصور  اين  از  دست  بايد  داد:  ادامه 
كه  مسلمانى  زن  هر  كه  برداريم  غلط 
حجاب به سر دارد، مجبور است؛ بلكه 
زنانى هم هستند كه با ميل خودشان و 

آزادانه حجاب را برمى گزينند.
حبيب  بن  واكنش  همچنين  وى 
حجاب  بخش  را ه اندازى  به  نسبت  را 
اسالمى در موزيم مذاهب جهان به ويژه 
در شرايطى كه وى هنوز از اين بخش 
منطقى  غير  و  تند  است،  نكرده  ديدن 
اين  نمى دانم  من  كرد:  اظهار  و  خواند 
نمايشگاه چه لطمه اى به وى زده است 

كه با آن مخالفت مى كند.
داد  قول  نيز  حبيب  بن  جميله 

اين  از  نزديك  از  آينده  سه شنبه 
در  را  نهايى  تصميم  و  ديدن  نمايشگاه 
واگذار  ِكبك  خود  اهالى  به  آن  مورد 

كند.
پايگاه  از  نقل  به  ايكنا  گزارش  به 
بخش   ،«kabyles» اطالع رسانى 
حجاب اسالمى پنجشنبه، 26 ثور سال 
جارى، با هدف ارئه نگاهى نو به حجاب 
اسالمى و مبارزه با تصورات غلط رايج 
در زمينه حجاب، در نمايشگاه مذاهب 
كبك  واليت  در  نيكوله  شهر  جهان 

كانادا راه اندازى شد.

5 مخالف مسلح دولت در قندهار كشته و دستگير شدند
پنجوايى  ولسوالى  در  دولت  مخالف  پنج 
واليت قندهار در يك عمليات نيروهاى اردو 
ملى و پوليس امنيتى كشته و دستگير شده 

اند.
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
و  سپيروان  مناطق  در  طالب  فرد  چهار 
پايملوك ولسوالى پنجوايى كشته و يك تن 
ديگر شان نيز دستگير شده است. خبرنامه 

به نظر مى آيد كه مذاكره هيچ 
تاثيرى نخواهد داشت و تا 

زمانيكه دولت پاكستان اقدام 
نظامى در وزيرستان شمالى انجام 

ندهد اين منطقه كانون اصلى 
براى تروريستان خواهد بود

دفتر والى قندهار مى افزايد كه از نزد افراد 
مخالف دستگير شده يك عراده موترسايكل، 
يك ميل پيكا، يك ميل كالشينكوف و دو 
ملى  اردوى  نيروهاى  دست  به  مخابره  پايه 

افتاده است.
بخاطر  عمليات  اين  كه  است  گفتنى 
مناطق  از  دولت  مخالفين  پاكسازى 
از  پنجوايى  ولسوالى  پايملوك  و  سپيروان 
ملى  اردو  و  امنيتى  پوليس  نيروهاى  سوى 
آغاز گرديده است كه تا هنوز هم ادامه دارد.
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آيينه

«ارتش  به  موسوم  سوريه  در  مسلح  گروههاى 
از  تن   35 وزن  به  جديدى  سالح  محموله  آزاد» 

عربستان دريافت كرده اند. 
روزنامه  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
محموله  اين  ؛مبدأ  پست»  «واشنگتن  امريكايى 

35 تُنى عربستان بوده است.
از  ادريس»  «سليم  از  نقل  به  روزنامه  اين 
در  كه  آزاد»  «ارتش  نظامى  شوراى  سركردگان 
پايتخت اردن مستقر است، نوشت كه حضور وى 
پيشرفته  سالح  هاى  دريافت  به  ژنو 2  نشست  در 

ضد تانك و ضد هواپيما بستگى دارد.
از  ادريس  كرد:  خاطرنشان  پست  واشنگتن 
امريكا خواسته است از ماه آينده هر هفته 700 

تن سالح و مهمات در اختيار وى قرار دهد.
ادريس در نامه اى به «جان كرى» وزير خارجه 
مذاكرات  به  ورود  از  قبل  كه  است  نوشته  امريكا 
و  نظامى  «توازن  به  سوريه  نظام  مقابل  در  بايد 
رسانه اى  گزارش هاى  يافت.  دست  راهبردى» 
حاكى است كه «رابرت فورد» سفير سابق امريكا 
مرزهاى  به  سفرى  در  قبل  هفته  دو  دمشق  در 
محموله  يك  سوريه  مخالفان  به  سوريه  با  تركيه 
مدعى  امريكايى  مسؤوالن  داد.  تحويل  سالح 

هستند اين سالح ها «غير كشنده» است.
سوريه  ملى  اردوى  نيروهاى  العالم،  گزارش  به 
در هفته گذشته شكست هاى سنگينى را به گروه 

هاى مسلح و تروريستى وارد كرده اند

اعالم  از  پس  آيساف،  نيروهاى  سخنگوى 
اخير كشور آلمان و سوئد براى حفظ تعدادى از 
سال  از  پس  افغانستان  در  خود  نظامى  نيروهاى 
2014 گفت: به زودى 10 كشور ديگر خارجى نيز 
سال  از  پس  افغانستان  در  را  خود  نظامى  حضور 

2014 اعالم خواهند كرد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان (آوا) به نقل 
سخنگوى  گونتركتز  جنرال  طلوع،  تلويزيون  از 
كشور   10 و  ناتو  عضو  كشورهاى  گفت:  آيساف 
ديگر از متحدان ناتو عالقه مند به حضور نظامى 
نيروهاى  ماموريت  پايان  از  پس  افغانستان  در 
مى  افغانستان  در   2014 سال  پايان  در  آيساف 

باشند. وى اشاره اى به نام اين كشور ها نكرد.
جنرال كتز با بيان اين كه كشور هاى آلمان و 
سوئد آمادگى خود براى حفظ بخشى از نيروهاى 
سال 2014 را  افغانستان پس از  نظامى خود در 
كشورها  بيشتر  كرد  نشان  خاطر  اند  كرده  اعالم 
عضو ناتو مايل اند در افغانستان بعد از سال 2014 
دفاع  وزير  است،  ذكر  قابل  باشند.  داشته  حضور 
استراليا در روز سه شنبه اعالم كرد كه كشورش 
در   2014 سال  از  پس  نظامى  حضور  به  مايل 
ناتو   : افزود  آيساف  مقام  اين  است.  افغانستان 
در  سال 2014  از  پس  نظامى  حضور  مند  عالقه 
افغانستان بوده و از مردم خواست تا نگران اوضاع 

كشور پس از سال 2014 نباشند.
از  پس  استراليا  دفاع  وزير  اسميت؛  استفان 
طى  واشنگتن  در  امريكا  دفاع  وزير  با  اى  جلسه 
مقررات  چارچوب  در  دولتش  گفت  سخنانى 
حضور  ادامه  خواهان  افغانستان  در  ناتو  ماموريت 
تعدادى  بنابراين  باشد  مى  كشور  اين  در  نظامى 
باقى  افغانستان  در  استراليا  ويژه  هاى  نيرو  از 
خواهد ماند.وى گفت كشورش براى ادامه حضور 
منتظر  افغانستان  در  سال 2014  از  پس  نظامى 
 ، كه  است  گفتنى  است.  آمريكا  سوى  از  تصميم 
استراليا درحدود 1550 سرباز در افغانستان دارد 
در  خصوص  به  جنوبى  واليات  در  آنها  بيشتر  كه 

واليت ارزگان مستقر هستند.

عربستان 35 تُن سالح به مخالفان 
سوريه داد

حضور بيشتر كشور هاى خارجى در 
افغانستان پس از سال 2014

تصويب قانون منع خشونت عليه زنان، 
بدون اصالح و تعديل 

باعث اشاعه فحشا خواهد شد

حسينى مزارى در اجتماع بزرگ تجليل از ميالد امام على(ع)، 
با تاكيد بر پيروى از فرهنگ علوى، گفت:

خبرگزارى آوا - كابل 
امام  از  پيروى  در  ما  مدعاى  صدق   
آيا  ببينيم  تا  ماست  عمل  سنجش  على(ع) 
ياخير؛  گذاريم  مى  امام  آن  پاى  جاى  پا 
از  استفاده  حداقلى  وبوى  رنگ  ما  اعمال 
فرهنگ علوى دارد يا نه؟ اين مطلب توسط 
سيدعيسى  والمسلمين  االسالم  حجت 
از  نفر  هزاران  اجتماع  در  مزارى  حسينى 
زنان و مردان تجليل كننده از ميالد موالى 
متقيان، سيدالوصيين، حضرت امام على(ع) 

در شهر كابل، عنوان گرديد.
افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  گزارش  به   

علوى  فرهنگ   » عنوان  تحت  كه  وى 
واقتضائات» صحبت مى كرد عنوان داشت» 
ميالد  سالروز  مثل  هاى  مناسبت  وجود 
جمعيت  حضور  و  رجب   13 روز  مولود 
فرصت  مناسبت،  اين  به  كثير  چنين  اين 
نگاهى  كمى  تا  سازد  مى  فراهم  مغتنمى 
خود  زندگى  ابعاد  به  وعميق  دقيق  هرچند 
پيروى  مدعيان  كه  ما  ببينيم  و  بياندازيم 
جدى و همه جانبه از امام على(ع) هستيم 
به چه ميزان اين ادعا واقعيت دارد و در چه 
عرصه هايى به آن امام همام اقتدا مى كنيم.
براى  كه  مطلب  اين  ذكر  با  مزارى  آقاى 
به  نگاهى  اول  است  الزم  تر  دقيق  بررسى 
گفت:  بياندازيم  على(ع)  امام  زندگى  ابعاد 
كه  است  زيادى  موضوعاتى  و  نكات  اگرچه 
مطرح  على(ع)  امام  با  ارتباط  در  توان  مى 
كرد چنانچه تاكنون نيز مطرح شده اند اما 
در اين فرصت كوتاه و به طور فهرست وار 
فقط چند عرصه مورد توجه من است و آن، 
امام على(ع) در عرصه هاى عبادت، خانواده، 

سياست ومبارزه، اجتماع و اقتصاد است. 
عرصه  در  امام  وضعيت  به  اشاره  با  وى 
عبادت و ذكر مطالبى در اين رابطه، يادآور 
شد: آيا ما به عنوان مدعيان پيروى از امام 
على(ع) شمه اى از روند زندگى عبادى امام 
واقعا  داريم  اگر  ياخير؟  داريم  را  على(ع) 
نداريم،  اگر  حضرت،  آن  پيرو  و  مسلمانيم 
حالى  در  اين  است.  مشخص  كامال  وضع 
نقش  ها  انسان  زندگى  در  عبادت  كه  است 
محورى و اوليه را دارد و حتى خداوند هم 
فرموده است كه اصوال هدف خلقت عبادت 

است. 
رئيس مركزتبيان با بيان ابعاد آثار مثبت 
را  رابطه  عبادت  افزود:  زندگى،  در  عبادت 
خداوند  نتيجه  در  ساخته،  نزديك  خدا  با 
هم ما را حمايت خواهد كرد و مورد توجه 
در  خصوصيت  اين  اگر  و  داد  خواهد  قرار 
خواهيم  پناه  بى  شود،  كمرنگ  مسلمانان 
و  طاغوت  به  وابستگى  زمينه  آنگاه  و  شد 
شياطين فراهم مى گردد و زندگى ما آهسته 

آهسته رو به فروپاشى مى گذارد. 
با  افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  رئيس 
امام  خانوادگى  زندگى  عرصه  به  پرداختن 
مراسم  تا  گرفته  همسر  انتخاب  از  على(ع)، 
و  سالم  برخورد  و  عروسى  و  خواستگارى 
زهرا»س»  حضرت  همسرش  با  امام  مثبت 
و  حسن  امام  مانند  فرزندانى  تربيت  نيز  و 
امام حسين و زينب كبراِ «سالم اهللا عليهم» 

نظر  از  خودش  گزينيم،  مى  بر  همسرى  به 
چگونه  روان  و  روح  سالمت  و  فكر  اعتقاد، 
از  وضعيتى  چه  در  مادرش  و  پدر  است. 
سالمت قرار دارند و مورد انتخاب ما چگونه 
اگر  كه  است  طبيعى  است.  شده  تربيت 
همسر مورد دلخواه ما از پدر و مادر خوب و 
مسلمان واقعى نباشند و نيز فرزندشان كه 
او را ما خواهيم برگزيد درست تربيت نشده 
جدى  مشكل  با  ما  زندگى  آينده،  در  باشد، 

مواجه خواهدشد. 
به  اشاره  با  انصاف،  روزنامه  مسؤل  مدير 
على  امام  هزينه  وكم  ساده  عروسى  مراسم 
شرايط  از  زهرا(عليهمالسالم)  حضرت  با 
حوزه  اين  در  افغانستان  جامعه  در  حاكم 
وضعيت  افغانستان  در  گفت:  و  كرد  انتقاد 
مفتضح  و  نامطلوب  بسيار  جوانان  ازدواج 
طرفين  شناخت  طرف  يك  از  چون  است. 
و  است  كم  بسيار  يا  نيست،  يا  همديگر،  از 
چه بسا رضايتى در ازدواج نيز وجود ندارد، 
عالوه بر آن مهرهاى باال گذاشته مى شود، 
هم  سنگين  بسيار  شيربهاى  دختر  طرف  و 
ديگر  طرف  از  و  نموده  اخذ  داماد  طرف  از 
مراسم عروسى را نيز با مصارف گزاف برگزار 
نموده و از هرگونه برنامه هاى مبتذل رقص 
و آواز وب زن و بكوب هم در اينگونه مراسم 
ها استفاده مى شود. اين در حالى است كه 
در  اى  آشفته  و  اسفناك  اقتصادى  وضعيت 
كشور وجود دارد و هرگز نياز نيست كه با 
به  اقدام  ها  خانواده  شرايط،  اين  به  توجه 
پرهزينه  عروسى  و  ازدواج  مراسم  برگزارى 

نمايند. 
اينگونه  ما  زندگى  روند  اگر  افزود:  وى 

ادامه  و  ماندن  زنده  كه 
حيات اسالم مديون اين 
ياد  است،  فرزندان  گونه 
ببينيم  بايستى  شد:  آور 
عرصه  اين  در  ما  كه 
و  گرفته  تصميم  چگونه 

عمل مى كنيم؟ 
انتخاب  گفت:  وى 
همسر خيلى مهم است. 
كه  را  طرفى  ديد  بايد 

زندگى  وضعيت  با  مشابهتى  هيچ  و  باشد 
نداشته  على(ع)  امام  حضرت  خود  الگوى 
باشيم، قطعا نبايد هيچگاه ادعاى پيروى از 

امام على(ع) بنماييم. 
مكارم  العظمى  اهللا  آيت  حضرت  نماينده 
اهميت  به  اذعان  با  افغانستان  در  شيرازى 
تربيت فرزندان در خانواده و اعتقاد به اينكه 
تربيت  على(ع)  امام  مهم  كارهاى  از  يكى 
فرزندان سالم و توجه به تحصيل آنان است 
على(ع)  امام  جدى  اهتمام  همين  گفت: 

و  تحصيل  با  رابطه  در 
است  فرزندان  تربيت 
هايى  شخصيت  كه 
امام  و  حسن  امام  مثل 
السالم)  حسين(عليهم 
كبرا(س)  زينب  نيز  و 
انسانى  جامعه  تحويل 
مى  موجب  كه  دهد  مى 
بماند،  زنده  اسالم  شوند 
ما  و  باشد،  زنده  خدا  نام 

و  باشيم  مسلمان  امروز 
حضرت  از  فرزندانى  چنين  اين  اگر  مسلما 
على(ع) نمى بودند امروز آثارى از انسانيت و 

اسالميت باقى نمى ماند. 
گفت:  حاضران  به  خطاب  مزارى  آقاى 
در  مقدار  چه  كه  ببينيم  بايد  ما  حاال 
چه  هستيم؟  كوشا  خود  فرزندان  تربيت 
گذاريم  مى  معنوى  و  مادى  سرمايه  اندازه 
جهت  در  و  كنيم  تربيت  خوب  فرزندان  تا 
تحصيلشان سعى جدى كنيم. بنابراين اگر 
عرصه  در  و  داريم  اهتمامى  چنين  يك  ما 
تحصيل و تربيت صحيح و سالم اوالد تالش 
خادم  آينده  در  ما  فرزندان  تا  كنيم،  مى 
اسالم و مردم مسلمان باشند، رنگى از امام 
على(ع) داريم و بويى از ايشان برده ايم، در 
نبايد  پيروى  از  ادعايى  هيچ  اينصورت  غير 

داشته باشيم. 
هاى  فعاليت  مركز  عمومى  رئيس 
افزود:  ادامه  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
اينكه  و  است  مهم  بسيار  خانواده  به  توجه 
شوهر  و  زن  از  اعم  خانواده  اعضاى  و  افراد 
مادى  نگاه  از  و  باشند  سالم  فرزندان  و 

عليه زنان افزايش خواهد يافت. 
اجانب  به  علوى،  فرهنگ  پيرو  كشور 
و  قتل  به  شب  و  صبح  هر  تا  ندارد  نيازى 
غارت مردم بى دفاع ما بپردازند. مردم پيرو 
و  كنند  مى  پيدا  وحدت  علوى،  فرهنگ 
قدرتمند گرديده، آنگاه صاحب همه هست 

و بود خود مى شوند. 
براى  را  مردم  اخير  در  مزارى  حسينى 
اينكه هر چه زودتر از بحران موجود نجات 
پيدا كنند و در كشور صلح و ثبات و امنيت 
از  جدى  پيروى  به  دعوت  شود  برقرار 
فرهنگ علوى و تاسى به اعمال و گفتار ائمه 

معصومين(ع) نمود.
دفترمركزى  سازماندهى  با  مراسم  اين   
مركزفعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان، 
حسينيه  در  عصر   2 ساعت  روزپنجشنبه، 
بقيت اهللا االعظم غرب شهر كابل، آغاز يافت 
و تا 4 عصر ادامه داشت. قرائت قرآن كريم، 
اجراى سرود و مداحى از ديگر برنامه هاى 
با  ها  كننده  شركت  پايان،  در  بود.  مراسم 
كيك و شيرينى و آب ميوه پذيرايى شدند. 

قرار  حقيقت  و  حق  مسير  در  معنوى  و 
ها  خانواده  اينكه  بر  توجه  با  باشند.  داشته 
را  اجتماع  يك  اصلى  و  زيرين  هاى  خشت 
سالم  هاى  خانواده  پس  دهند،  مى  تشكيل 
جوامعى  شد.  خواهد  سالم  جامعه  به  منجر 
اند،  رسيده  ترقى  و  پيشرف  به  امروزه  كه 
ثبات  و  است  آسايش  و  امنيت  ها  آن  در 
سعادت  مسير  و  دارند  اقتصادى  و  سياسى 
و كمال مادى و معنوى را طى مى كنند به 
سالمت  به  شان  پيش  از  بيش  توجه  خاطر 
خانواده ها است. به هر ميزان كه خانواده ها 
سالم باشند از جامعه سالم، مقتدر، مترقى و 
باكمال برخوردار خواهيم بود. رئيس عمومى 
خبرگزارى صداى افغان(آوا) سپس به عرصه 
و  پرداخت  على(ع)  امام  مبارزه  و  سياست 
مورد  را  على  امام  اجتماعى  زندگى  شرايط 
حكومت  شيوه  بررسى  با  و  داد  قرار  توجه 
تعامالت  و  فراگير  مبارزه  و  سالم  دارى 
فقرا،  مردم،  با  ارتباط  در  امام  آن  اجتماعى 
مستمندان، از پافتادگان و... ياد آور شد كه 
امروز ما بيش از پيش به الگويى مانند امام 
على(ع) نياز داريم. دولتمردان ما، شخصيت 
هاى دولتى و غير دولتى و آحاد افراد جامعه 
نياز به تاسى به شيوه عملكرد امام على(ع) 

دارند. 
و در يك كالم شيعه بودن مستلزم استفاده 
از فرهنگ علوى است. اگر از فرهنگ علوى 
استفاده كرديم به اين معنا خواهد بود كه از 
احكام و مقررات صد در صدى اسالم پيروى 
نيازى  ما  قطعا  صورت  اين  در  كنيم،  مى 
زنان  عليه  خشونت  منع  امثال  قوانينى  به 
نداريم. چون اوال در اسالم به ويژه عليه زن 
هيچ خشونتى نيست و اگر احيانا وجود پيدا 
كرد اسالم از خود قاعده و قانون دارد تا در 
برابر آن بايستد. چرا كه اگر قانون اخير منع 
خشونت كه توسط يك انسان و يا يك نهاد 
انسانى تهيه و ترتيب يافته، بدون اصالح و 
تعديل، تصويب شود، راه براى اشاعه فحشا و 
فساد بيشتر، باز خواهد شد و اتفاقا خشونت 

باشندگان كابل در گفتگو با خبرگزارى صداى افغان:

با تصويب قانون منع 
خشونت عليه زنان، بدون 
تعديل آن موافق نيستيم

بر  عالوه  قانون  اين  از  بخشى  وى،  گفته  به 
تضاد  در  باشد،  مى  اسالم  دستورات  مخالف  اينكه 
اين  در  زيرا  دارد.  قرار  نيز  كشور  اساسى  قانون  با 
وثيقه ملى آمده است كه هيچ قانون در افغانستان 
بر خالف اسالم بوده نميتواند. به باور وى، چندين 
ماده اين قانون در تقابل با فقه اسالمى قرار دارد، 
مذهب  پيروان  نه  كه  است  شده  تدوين  طورى  و 
حنفى و نه جعفرى آن را نمى پذيرند. او گفت: در 
ازدواج  در  كه  شده  ذكر  اسالمى  فقه  در  كه  حالى 
دختر باكره پنجاه درصد اذن پدر شرط است، اما در 
قانون منع خشونت عليه زنان اين صالحيت از پدر 

قانون منع خشونت عليه زنان با واكنش وعكس 
خصوص  به  افغانستان  مردم  شديد  هاى  العمل 

باشندگان شهر كابل رو برو شده است.
علمى  مؤسسه  كارمندان  از  خادمى  صالح 
فرهنگى خاتم النبيين و يك تن از شهروندان كابل 
در گفتگو با خبرگزارى صداى افغان(آوا) گفت: رد 
نمايندگان  طرف  از  زنان  عليه  خشونت  منع  قانون 
مردم، به اين معنى است كه تمام مردم افغانستان 
آنرا قبول ندارند، زيرا آنان با راى مردم به مجلس 
راه پيدا كره اند و آيينه تمام نماى نظريات موكلين 

خود مى باشند.

گرفته شده است. در همين حال حاجى حبيب اهللا 
يك تن ديگر از باشندگان شهر كابل اظهار داشت: 
مردم افغانستان مسلمان هستند و هر قانونى كه در 
تضاد با قانون اسالم قرار داشته باشد را نمى پذيرند.
وارداتى  هاى  فرهنگ  اينكه  ضمن  گفت:  او 
بندو  بى  سوى  به  را  افغانستان  مرد  و  زن  بيگانه 
جيره  امروز  است،  كشانده  منكرات  و  فحشا  بارى، 
خواران دشمنان اسالم مى خواهند با تصويب قانون 
ضد  هاى  رفتار  تمام  بر  زنان  عليه  خشونت  منع 

اسالمى و ناهنجارى هاى اخالقى صحه بگذارند.
محمد نورى از باشندگان شهر كابل نيز در اين 

زمينه ابراز داشت: نود و نه درصد مردم افغانستان 
عليه  بر  خواهند  مى  كه  كسانى  و  هستند  مسلمان 
ارزشهاى دينى مردم اقدام بكنند، دچار اشتباه بزرگى 
شده است. به گفته وى، از زمان پيامبر اسالم(ص) 
وائمه معصومين(ع) طبق دستور خداوند(ج) تا كنون 
تعدد زوجات با رعايت عدالت بين زنان مشروع بوده 

است بنا براين هيچ قانون نميتواند آنرا نفى كند.
او گفت: ما طرف دار آن عده از وكالى پارلمان 
هستيم كه با شجاعت ايستادگى كردند ونگذاشتند 
تعديل  بدون  زنان  عليه  خشونت  منع  قانون  كه 

واصال حات به تصويب برسد.
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طالبان از مذاكره صلح با دولت جديد 
پاكستان استقبال كرد

تحوالت بحرين؛انقالبيون گفتگو با آل 
خليفه را تحريم كردند

يكى از فرماندهان بلندپايه القاعده در 
سوريه به هالكت رسيد

سخنگوى تحريك طالبان پاكستان روز پنجشنبه 
گفت: گروه طالبان از درخواست نواز شريف نخست 
ليگ  مسلم  حزب  رييس  و  پاكستان  پيشين  وزير 
شاخه نواز براى انجام مذاكره صلح ميان دولت جديد 

و شبه نظاميان استقبال مى كند.
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از ايرنا، احسان ا... 
احسان› در گفت و گو با رسانه �اى محلى پاكستان 
از مكانى نامعلوم با بر ع�ده گرفتن مسووليت انفجار 
تروريستى اخير در ش�ر كويته،افزود: اين انفجار به 
‹ماالكند›  منطقه  در  امنيتى  نيرو�اى  اقدام  تالفى 
نظاميان  شبه  عليه  گذشته  روزهاى  طى  بلوچستان 

طالبان انجام شده است .
انفجار  دادند:  گزارش  پاكستان  هاى پوليس  مقام 
در  بلوچستان  واليت  مركز  كويته  شهر  در  بمب 
پوليس  ويژه  نيروهاى  موتر  كشور  اين  غربى  جنوب 
اقدام  اين  در  كه  داده  قرار  هدف  را  (كماندوى) 
زخمى  نيز  نفر   15 و  كشته  سرباز   13 تروريستى 

شدند.
احسان ا... افزود: پيشنهاد ارائه شده از سوى نواز 
شريف رييس حزب مسلم ليگ شاخه نواز براى انجام 
قرار  استقبال  مورد  طالبان  سوى  از  صلح  مذاكره 
سوى  از  مثبت  نشانه  يك  را  موضوع  اين  و  گرفته 

دولت آينده پاكستان ارزيابى مى كنيم.
وى خاطر نشان كرد: شبه نظاميان گروه طالبان 
در حال تدوين يك برنامه راهبردى جهت پاسخ به 
پيشنهاد مذاكره صلح با دولت آينده پاكستان هستند.
گفت  برگزارى  گروه  اين  گفت:  طالبان  سخنگوى 
و گوهاى مشروط را به دولت ائتالفى ( حزب مردم 
) پاكستان در ماه فوريه گذشته پيشنهاد كرده بود، 
اما عدم دريافت پاسخ مثبت در اين خصوص منجر 
به عقب نشينى طالبان از موضع مذاكراتى خود شد.

به گزارش خبرگزارى آوا،  نواز شريف رييس حزب 
انتخابات  پيشتاز  و  نواز  شاخه  پاكستان  ليگ  مسلم 
پارلمانى اين كشور روز سه شنبه گذشته تاكيد كرد: 
پيشنهاد تحريك طالبان پاكستان براى انجام مذاكره 
با  هميشه  مسائل  زيرا  شود  گرفته  جدى  بايد  صلح 

استفاده از زور و سالح حل شدنى نيست.
رسانه هاى محلى پاكستان پيش تر گزارش داده 
بودند: گروه تحريك طالبان پاكستان يكى از عامالن 
كرده  اعالم  كشور  اين  در  تروريستى  عمليات  اصلى 
با  مذاكره  پيشنهاد  پاكستان  آينده  دولت  اگر  كه 
نيز  نظاميان  شبه  درمقابل  بگيرد  جدى  را  طالبان 
پاسخ مثبتى در اين زمينه ارائه و با پذيرفتن آتش 

بس حمالت خود را متوقف مى كند.
گفت:  گروه  اين  سخنگوى  احسان  اهللا  احسان 
و  كرديم  دريافت  را  شريف  نواز  جديد  اظهارات  ما 
درباره  جديت  براى  وى  سخنان  به  طالبان  گروه 
پيشنهاد مذاكرات ميان شبه نظاميان و دولت احترام 

مى گذارد.

تحريم دو هفته اى گفتگو با رژيم آل خليفه از 
سوى جمعيتهاى انقالبى و مخالف رژيم بحرين و 
برگزارى  براى  انقالبى  جمعيت  يك  بيانيه  صدور 
برجسته  مراجع  از  يكى  با  همبستگى  تظاهرات 
بحرين از جمله جديدترين تحوالت مربوط به اين 

كشور است.
مهر،  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
شهروند  صدها  بازداشت  از  پس  بحرين  انقالبيون 
اعالم  خليفه  آل  رژيم  نيروهاى  توسط  بحرينى 
كردند كه به مدت دو هفته گفتگو با مقامات اين 

كشور را تحريم مى كنند.
جلسات  در  شركت  كرد  تاكيد  الوفاق  جمعيت 
طيفهاى  همكارى  با  را  ملى  گفتگوى  مقدماتى 
مخالف به مدت دو هفته به حالت تعليق در خواهد 
اقدام  اين  كرد  اعالم  همچنين  جمعيت  اين  آورد. 
صدها  بازداشت  امنيتى،  فضاى  تشديد  دليل  به 
قاسم  عيسى  اهللا  آيت  منزل  به  يورش  و  شهروند 

صورت گرفته است.
از  اى  بيانيه  صدور  با  همچنين  الوفاق  جمعيت 
شهروندان بحرينى خواسته است كه در تظاهرات 

روز جمعه شركت كنند.

در  مسلح  گروههاى  اردنى›فرمانده  ‹ابوزبير 
به  سوريه  ارتش  توسط  درعا  اخير  درگيريهاى 

هالكت رسيد.
پايگاه  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
در  مسلح  پرس؛گروههاى  ‹عربى  خبرى  اينترنتى 
سوريه از ابوزبير به عنوان ‹مرد ماموريتهاى دشوار› 

نام مى بردند.
توانايى  از  رزمى  و  نظامى  هاى  زمينه  در  وى 
القاعده  سازمان  و  بود  برخوردار  بااليى  تجربه  و 
قبيل  از  آن  مختلف  نامهاى  تمامى  با  سوريه  در 
جبهه النصره و يا دولت اسالمى در عراق و شام كه 
سازمان جهانى القاعده به رهبرى ايمن الظواهرى 
در وراى آنها خود را مخفى كرده، ماموريت هاى 

بسيار مهمى را به ابوزبير محول مى كرد.
به گزارش خبرگزارى آوا به نقل از ايرنا، ابوزبير 
تمامى  و  بود  سوريه  درعا  منطقه  نظامى  فرمانده 
مناطق درگيرى در اين كشور به دليل نبوغ نظامى 

كم نظيرش بر او تكيه مى كردند.
درغوطه  مدتى  او  كردند:  تاكيد  جهادى  منابع 
شرقى يورشهاى بسيارى را ترتيب داد و پيروزى 

هايى هم به دست آورد.
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خبرنگاه

نرخ طال و اسعار خارجىبريده اخبار

آوا: يكى از فرماندهان بلندپايه القاعده در سوريه به 
هالكت رسيد

بخدى: هند و افغانستان در بخش همكارى هاى 
نظامى و اقتصادى به توافق رسيدند

جمهور: نمايندگان مجلس: قانون انتخابات بايد 
بدون برگشت، از سوى رييس جمهور توشيح گردد

پژواك: وزير زراعت و مالدارى: در سال گذشته 
بيش از چهار تُن زعفران صادر گرديد

بست باستان: صدها هزار دالر قاچاقچيان به خزانه 
دولت واريز شده است

وخت: اميرزى سنگين: هشتاد در صد خانمها به 
مبايل دسترسى دارند

باختر: تحت رياست حامد كرزى، جلسه مشورتى 
موضوع تقاعد جنراالن اردوى ملى را مورد بحث قرار داد

امام خمينى«ره» در كالم امام خامنه اى(1)
(به مناسبت فرارسيدن بيست و چهارمين سالروز ارتحال ملكوتى احياگراسالم ناب محمدى، حضرت امام خمينى»ره»)

 اشاره: روزسه شنبه آينده ، چهاردهم 
ارتحال  سالروز  با  است  مصادف  جوزا، 
كه  مردى  خمينى»ره»  امام  حضرت 
مردم  به  و  احياكرد  را  اسالم  ما  عصر  در 
مسلمان ايران عزت و سربلندى برگرداند 
راه  اسالمى،  قدرتمند  نظام  تاسيس  با  و 
آقايى و كمال شان را در دنيا فراهم كرد 
زمينه  نيز،  دنيا  مسلمانان  ساير  براى  و 
چاه  از  را  راه  و  كرد  مهيا  را  بيدارى  هاى 
اسالمى  بيدارى  امروز  و  نماياند  برايشان 
تالش  و  بشريت  همه  هوشيارى  بلكه  و 
و  استقالل  آوردن  دست  به  براى  ها  آن 
فرساى آن  طاقت  مبارزات  آزادى مرهون 
بزرگمرد است و ازين رو امام خمينى»ره»  
مسلمانان  آحاد  برگردن  اقل  حد 
يادبود  با  يكسو  از  تا  دارد  بزرگى  حق 
و  زحمات  به  بزرگوار،  امام  آن  از 
ارج  دوران  يگانه  آن  هاى  ريزى  عرق 
بگذارند و به روح پرفتوحش درود بفرستند 
و علو درجاتش را ازخدا بخواهند وازسوى 
امام  هاى  وانديشه  افكار  مرور  با  ديگر 
اسالمى  حركت  كار  كمك  خمينى»ره» 
وانقالبى خود درمسير صحيح ودرست آن 

باشند. 
ما هم به عنوان عضو پيكره امت اسالمى 
و به عنوان مجموعه اى كه بيشترين تاثير 
توصيه  و  ها  فرمان  افكار،  از  را  پذيرى 
خود  ايم  داشته  خمينى»ره»  امام  هاى 
وهرسال  دانسته  كار  براين  تر  موظف  را 
همزمان با فرارسيدن ارتحال آن بزرگمرد 
تاريخ، مطالبى قلمى نموده، به دست نشر 
چه  كه  بوديم  درتكاپو  امسال  ايم.  سپرده 
معرفى  درراستاى  گونه  وچه  بنويسيم 
حداقل  به  عصر  بديل  بى  شخصيت  اين 
اى  وشايسته  درخور  اقدام  جوان  نسل 
كتابى  به  برخورديم  حين  اين  در  نماييم. 
كه از سوى مركزفرهنگى اجتماعى تبيان 
كتابخوانى  مسابقه  يك  برگزارى  جهت 
وچهارمين بيست  مناسبت  به  هم  آن 

خمينى»ره»  امام  حضرت  ارتحال  سالروز 
كتاب  بود.  شده  سپرده  نشر  دست  به 
و  ما  آقاى  سخنان  از  اى  گزيده  حاوى 
خامنه  امام  حضرت  ما  وپيشواى  رهبر 
اى در باره حضرت امام خمينى»ره» بود. 
احساس كرديم شايد امسال بهتر از متن 
اين كتاب مطلب ديگرى گير نياوريم. چه 
خامنه  امام  كه  آنگونه  است  معلوم  اينكه 
اى از امام خمينى شناخت دارد هيچ فرد 
كه  زمانى  هم  آن  ندارد  ديگرى  جريان  و 
حضرت امام خامنه اى در مقاطع مختلف 
ودر مناسبت هاى گوناگون با دقت وصف 
نشدنى درباره امام خمينى»ره» اظهارنظر 

نموده باشند.
گفتار  اين  متن  كرديم  سعى  هم  ما 
خوانندگان  تقديم  قسمت  درچند  را 
كنيم تا باشد كه ما هم شمه اى هرچند 
محدود و كوچك، از شخصيت بزرگمردى 
از  و  اسماعيل  نسل  از  و  ازتبارهابيليان 
حضرت  يعنى  پيامبراسالم،  پاك  سالله 
عزيز  مخاطبان  تقديم  خمينى»ره»  امام 

خود كنيم.
ازاين  هايى  قسمت  و  شما  هم  اين 
اينجاست....»  دركتاب»راه  كه  مطلب 
هاى  مركزفعاليت  ازسوى  دركابل 
گرديده  چاپ  تبيان  اجتماعى  فرهنگى 
انعكاس  افغان(آوا)  صداى  ودرخبرگزارى 

پيدا كرده است:

     خصوصيات اين مرد بزرگ
تقوا  رعايت  ما  بزرگوار  امام  خصوصيت 
بود. همه شما تقوا را دستورالعمل زندگى 
ابواب  كه  همچنان  تا  دهيد،  قرار  خود 
باز  بزرگ  مرد  آن  روى  بر  الهى  رحمت 

شد، بر روى ما هم باز شود. شاگردان امام 
بااليى  حد  در  را  امام  امام،  با  آشنايان  و 
داشتند؛  مى  دوست  محبت  و  عشق  با 
است،  شده  گفته  امام  درباره  آنچه  اما 
منشأش  محبت  نيست؛  محبت  منشأش 
بود.  امام  در  كه  است  خصوصياتى  آن 
هيچ  گوناگون،  ابعاد  داراى  شخصيت  اين 
زيبايى  آن  كه  نداشت  اى  عجله  و  اصرار 
ها و درخشندگى هاى وجود خود را به رخ 
كسى بكشد. هر وقت هرجا تكليف شرعى 
ابعاد  از  بعدى  كرد،  به حركتى  وادار  را  او 

او آشكار شد.

    اولين ديدار نزديك با امام
سالى  كنم،  مى  شروع  سال 37  از  من 
كه خودم به قم رفتم و اول بار امام را از 
مشهد  در  آن  از  قبل  البته  ديدم،  نزديك 
و  مدرس  يك  قم  در  كه  بوديم  شنيده 
و  پسند  جوان  كه  هست  بزرگى  استاد 
برجسته است. طلبه جوانى كه به قم وارد 
مى شود، دنبال استاد مى گردد. در حوزه 
هاى علميه، انتخاب استاد، اجبارى نيست 

و هركس طبق پسند و سليقه خود استاد 
طالب  كه  استادى  كند.  مى  انتخاب  را 
خود  به  اول  وهله  در  را  مشتاق  و  جوان 
آن  كه  بود  مردى  همين  كرد،  مى  جلب 
روز در ميان شاگردانش به عنوان حاج آقا 
روح اهللا شناخته مى شد. مجموعه جوانان 
محفل  در  پرشوق  و  درسخوان  و  فاضل 
درس او جمع بودند. ما در چنين فضايى 

وارد قم شديم. 
در تبحر  و  علمى  آورى  نو  مظهر  او 

ايشان  از  قبل  بنده  بود.  اصول  و  فقه   
بودم،  ديده  مشهد  در  را  بزرگى  استاد 
يعنى مرحوم آيت اهللا ميالنى كه از فقهاى 
برجسته بود. در قم هم همان وقت رئيس 
بود؛  هم  امام  استاد  كه  قم  علميه  حوزه 
حضور  بروجردى  اهللا  آيت  مرحوم  يعنى 
اما  بودند،  هم  ديگرى  بزرگان  داشت؛ 
و  جوان  هاى  دل  كه  درسى  محفل  آن 
استعداد  به  مند  عالقه  و  كوشا  و  مشتاق 
درس  كرد،  مى  جذب  را  خوب  هاى 
فقه واصول امام بود. يواش يواش از قديمى 
تر هاشنيديم كه اين مرد، فيلسوف بزرگى 
او،  فلسفه  درس  قم  در  و  هست  هم 
حاال  ليكن  است،  بوده  فلسفه  اول  درس 
كند.  تدريس  فقه  كه  دهد  مى  ترجيح 
هم اخالق  معلم  مرد،  اين  كه  شنيديم 
او  اخالق  درس  در  كسانى  و  است  بوده 
فضايل  تقويت  به  او  و  كردند  مى  شركت 
گماشته  مى  همت  جوانان  در  اخالقى 

اين جا صحنه اى شد براى اين كه 
اين مرد، امام بزرگوار به همه نشان 
دهد اين درس اخالقى كه مى گفته 
است، فقط زبانى و قصد ياد دادن به 

ديگران نبوده است

ها،  سال  طول  در  درس  خالل  در  است. 
كرديم.  مشاهده  هم  نزديك  از  ما  را  اين 
بزرگ  مرد  اين  شخصيت  جا  اين  تا  اما 
كه باطن او سرشار از خصوصيات ناشناخته 
بود و براى اكثر مردم در آن روز فقط به 
عنوان يك استاد عالم و شاگرد پرور و يك 
شاگردان  و  طالب  اخالق  كننده  تهذيب 

شناخته مى شد.(2)

   امام، اولين عامل به درسهاى اخالق
اهللا  آيت  مرحوم   1340 سال  در 
گذشت.  در  تقليد،  مرجع  بروجردى، 
شدند  مطرح  كه  بودند  بزرگوارى  مراجع 
و دوستان شان نام آنها را مى آوردند. اين 
جا صحنه اى شد براى اين كه اين مرد، 
امام بزرگوار به همه نشان دهد اين درس 
اخالقى كه مى گفته است، فقط زبانى و 
قصد ياد دادن به ديگران نبوده است؛ بلكه 
خود او اولين عامل به درس هاى تهذيب 
نفس است. همه ديدند، فهميدند وتصديق 
مطرح  از  و  مقام  از  مرد  اين  كه  كردند 
رياست،  آن  اگر  حتى  رياست  براى  شدن 
مرجعيت هم باشد كه يك رياست روحانى 
و معنوى است رويگردان است و براى مقام 
گونه  هيچ  شخصيت،  و  رتبه  و  منصب  و 
هم  ديگران  اگر  بلكه  كند،  نمى  تالشى 
بخواهند براى مطرح كردنش تالش كنند، 

تا آن جايى كه بتواند، مانع مى شود.(3)

    امام مثل خورشيدى در آسمان اميد
سياسى،  شجاعت  رهبرى،  قدرت 
كارهاى  هاى  كارى  ريزه  با  آشنايى 
هاى  هدف  به  نسبت  هوشيارى  دشمن، 
اين  شخصيت  از  جديدى  بعد  دشمنان، 
 42 سال  كرد.  آشكار  عمل  در  را  مرد 
سال  رسيد،  كه  مبارزه  دوم  سال  يعنى 
شدت عمل ها و فشارها و كشتار ها بود. 
آسمان  در  خورشيدى  مثل  امام  جا  آن 
اميدهاى ملت ايران ظاهر شد. در موضع 
كسى  آتشفشان،  يك  و  فداكار  مرد  يك 
مرد  يك  براى  الزم  احساسات  همه  كه 
جهانى، يك مرد ميهنى، يك مرد اسالمى

دارد،  را  الزم  شجاعت  است،  جمع  او  در 
قدرت بسيج عظيم مردم را دارد، صراحت 
كه   42 سال  اول  در  چه  دارد،  را  الزم 
ماجراى حمله كماندوها به مدرسه فيضيه 
پانزده  در  چه  و  آمد  پيش  قم  حوزه  و 
امام  عظمت  كه   42 سال  خرداد(جوزا) 
ناگهان  ايران  ملت  شد.  آشكار  جا  آن  در 
دارد؛  پناهى  و  پشت  كه  كرد  احساس 
تواند  مى  كه  دارد  وجود  عظيمى  قله 
كند. توجه  آن  به  و  بدوزد  چشم  او  به 
گونه  اين  خرداد(جوزا)  پانزده  در  امام   
ماجرا،  اين  از  بعد  شد.  ظاهر  صحنه  در 
وجود  فراوان  فشارهاى  و  تبعيد  و  زندان 
نبود.  جوان  روز  آن  در  امام  و  داشت 
زندان  بوديم،  جوان  روز  آن  كه  ما  براى 
مى  پيش  كه  مشكلى  ماجراهاى  و  رفتن 
آمد، خيلى سخت نبود، بيشتر شبيه يك 
سرگرمى بود، اما امام در آن سال در سال 
در  بود.  ساله  سه  و  شصت  مبارزه  شروع 
شصت و سه سالگى، اين مرد با جوشش 
احساسات  توانست  مى  خود  احساس 
رفتن  زندان  آورد.  جوش  به  را  ملت  يك 
سنين،  آن  در  كسى  براى  شدن  تبعيد  و 
از  و  فداكارى  اين  اما  نبود،  آسانى  كار 
خود گذشتگى و خطر پذيرى در اين مرد 
آشكار شد. يعنى مردى كه در راه آرمان 
هيچ  شرعى،  تكليف  راه  در  و  بزرگ  هاى 
مشكلى نمى توانست مانع راه او بشود. اين 
جريان، درسال 42 و 43 به تبعيد چهارده 
ساله امام، اول به تركيه و بعد هم به عراق 
منتهى شد.(4)              ادامه دارد


