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تحركات مرزى پاكستان و انتظار افغانستان 
از هم پيمانان

از  جلوگيرى  براى  ناتو  و  امريكا  كه  گويد  مى  نمايندگان  مجلس  داخلى  امنيت  كميسيون  معاون 
مداخالت مرزى پاكستان با دولت افغانستان صادقانه همكارى نمى كند.

اخيراً نظاميان پاكستان در مرز سپين بولدك قندهار هنگامى بر پوليس مرزى افغانستان تيراندازى كردند 
كه سربازان پوليس مانع ورود طالبان مسلح به داخل خاك افغانستان مى شدند.

در اين درگيرى، يك مأمور پوليس مرزى سپين بولدك شهيد و چند تن ديگر زخمى شدند.
با اين وجود، پيش از اين نيز بارها نيروهاى مرزى پاكستان بر پوليس سرحدى افغانستان حمالتى را 
انجام داده و آنان در 16 سال گذشته همواره مناطق جنوبى به ويژه واليت كنر را راكت باران كرده اند.

عبدالحى آخندزاده؛ نماينده قندهار مى گويد اگر همكارى صادقانه امريكا و ناتو با افغانستان باشد 
«صد در صد گفته مى توانيم كه نظاميان پاكستانى نمى توانند كه به داخل خاك و يا بر نيروهاى مرزى 
افغانستان حمالتى را انجام دهند». ...                ادامه در صفحه 4

يادداشتسرمقاله

توقف  دستور  امضاى  وجود  با  ترامپ 
صدور  آمريكا،  به  مسلمان  مهاجران  ورود 
رواديد براى شهروندان عربستانى را ممنوع 

اعالم نكرد.
عربستان  نوشت:  مطلبى  در  اينديپندنت 
ترين  شده  شناخته  از  يكى  سعودى 
كه  است  جهان  در  مسلمان  كشورهاى 
همواره ارتباط زيادى با گسترش و حمايت 
از تروريسم در جهان داشته است. عربستان 
سعودى از نظر نقض حقوق بشر نيز كارنامه 
سياهى در دست دارد. اما چرا دونالد ترامپ 
لغو  از  مسلمان،  كشورهاى  ديگر  برخالف 
اين  شهروندان  براى  آمريكا  رواديد  صدور 

كشور صرف نظر كرد؟
كاخ  به  ورود  از  پس  ترامپ  دونالد 
سفيد در يك فرمان اجرايى ورود مهاجران 
تعليق  حالت  به  روز   120 تا  را  آمريكا  به 
براى  رواديد  صدور  همچنين  وى  درآورد. 
شهروندان كشورهاى عمدتا مسلمان از قبيل 
يمن  سومالى،  ليبى،  عراق،  سوريه،  ايران، 
از  ”جلوگيرى  آنچه  هدف  با  را  سودان  و 
حمالت تروريستى به خاك آمريكا“ خواند، 

به مدت 30 روز متوقف كرد.
با اين حال، ترامپ در اين فرمان اجرايى 
حادثه  بزرگترين  با  كه  سعودى  عربستان  به 
مرتبط  آمريكا  خاك  در  داده  رخ  تروريستى 
است، اشاره اى نكرده است. اين در حاليست 
كه 15 نفر از 19 هواپيماربايى كه در حمالت 
تروريستى 11 سپتامبر نقش داشتند، شهروند 

عربستان بودند.
همچنين اسناد منتشر شده از سوى ويكى 
و  سعودى  عربستان  مى دهد  نشان  ليكس 
كه  فارس  خليج  حاشيه  كشورهاى  برخى 
با آمريكا روابط دوستانه اى دارند، از گروه 
القاعده  و  طالبان  همچون  تروريستى  هاى 

حمايت مالى مى كنند...
ادامه در صفحه 2

رييس جمهور جديد امريكا به تازگى فرمان 
مبارزه با داعش را براى نابودى كامل اين گروه 

صادر كرده است.
بر اساس اين فرمان، وزارت دفاع اين كشور 
براى  را  طرحى  ماه،  يك  طى  تا  دارد  وظيفه 

مقابله و مبارزه با گروه داعش ارائه كند.
آقاى  كه  داده  گزارش  رويترز  خبرگزارى 
راه  يافتن  براى  كه  گفته  فرمان  اين  در  ترامپ 
هاى حلى به منظور مقابله با منابع مالى گروه 

داعش نيز طرحى آماده شود.
در همين حال، جيمز متيس كه به تازگى به 
عنوان وزير دفاع جديد امريكا، سوگند خورده، 
روشن  هنوز  طرح  اين  اجراى  نحوه  كه  گفته 

نشده است.
با  مقابله  براى  كه  كرده  تاكيد  متيس،  آقاى 
دست  روى  ترى  جدى  رويكرد  بايد  داعش 

گرفته شود.
ورود  ممنوعيت  فرمان  اين،  از  پيش  ترامپ 
صادر  را  امريكا  به  اسالمى  كشور  هفت  اتباع 
كرده كه مورد انتقاد گسترده در امريكا و جهان 
قرار گرفته و برخى از چهره هاى امريكايى نيز 
اصول  و  ملى  هاى  ارزش  ضد  را  فرمان  اين 

قانون اساسى امريكا خوانده اند.
كليدى  شعارهاى  از  داعش،  با  مبارزه 
كارزارهاى  دوران  در  امريكا  جمهورى  رييس 

انتخاباتى اش بود.
اينكه  ذكر  با  زمان،  آن  در  ترامپ  آقاى 
باراك  امنيتى  هاى  سياست  معلول  داعش 
اوباما و هيالرى كلينتون در خاور ميانه است، 
وعده داده بود كه در صورت پيروزى، نابودى 
داعش جزو اصلى ترين اقداماتش خواهد بود. 
كارشناسان مى گويند كه اقدام تازه ترامپ مبنى 
مبارزه  براى  طرحى  تدوين  دستور  صدور  بر 
مسير  در  قدمى  آن،  كامل  نابودى  تا  داعش  با 
تحقق وعده انتخاباتى او محسوب مى شود؛ اما 
اينكه اين اقدام در نهايت بتواند روش امريكا 
در مبارزه با تروريزم و به طور مشخص، داعش 
را تغيير دهد و ...         ادامه در صفحه 2

امريكا عربستان را 
درك مى كند!

ترامپ چگونه به جنگ داعش 
مى رود؟
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جامعه افغانستان با توجه به حركت هاى وهابيت با يك بحران و 
خطرات جدى مواجه است

سيدعيسى حسينى مزارى در گفتمان دانشجويى در شهر مزار شريف:

در صفحه در صفحه 22 و  و 33

رهبر  آخرين  گورباچف؛  ميخاييل 
شوروى سابق در خصوص اوضاع كنونى 

جهان هشدار داد.
گورباچف از والديمير پوتين و دونالد 
ترامپ؛ رؤساى جمهور روسيه و امريكا 
عرصه  كردن  نظامى  مقابل  در  خواست 
سياست و رقابت هاى تسليحاتى جديد 
محكوم  را  اى  هسته  جنگ  و  بايستند 
مى  نظر  به  كرد:  اظهار  گورباچف  كنند. 
براى  شدن  آماده  حال  در  جهان  رسد 

جنگ است.
ترامپ  دونالد  ديدار  مناسبت  به  وى 
در  انگليس  وزير  نخست  مى؛  ترزا  و 
در  امروز  جهان  نوشت:  يادداشتى 
به  است.  شده  غرق  بسيارى  مشكالت 
حل  در  نيز  سياستمداران  رسد  مى  نظر 
اما  اند؛  درمانده  جهان  مسائل  فصل  و 
هيچ مشكلى بدتر از نظامى شدن عرصه 
سياست نيست. دست كشيدن از رقابت 
قرار  اولويت  در  بايد  تسليحاتى  هاى 
خطرناك  بسيار  كنونى  اوضاع  گيرد. 
سياستمداران  افزود:  ادامه  در  وى  است. 
فزاينده،  طور  به  جهان  نظامى  رهبران  و 
كنند.  مى  اتخاذ  اى  خصمانه  مواضع 
مفسران و رسانه ها نيز بر طبل جنگ مى 
كوبند، به نظر مى رسد جهان در آستانه 

جنگ قرار گرفته است.
شود  مى  مطرح  حالى  در  هشدار  اين 
و  روسيه  نه  كارشناسان،  عقيده  به  كه 
به  ندارند  تمايل  هيچكدام  امريكا،  نه 
تسليحات  ميزان  از  يكجانبه  صورت 
امر  همين  واقع  در  و  بكاهند  خود  اتمى 
دو  از  هيچكدام  كه  شود  مى  سبب  نيز 
طرف هيچگاه نخواهند تالش هاى خود 
و  بيشتر  تسليحات  به  يافتن  دست  براى 
داده  كاهش  را  زمينه  اين  در  تر  پيشرفته 

يا متوقف كنند.
يك  دچار  روند،  اين  ناظران،   باور  به 

دور باطل شده است. «جنگ سرد هسته 
اى» تعبيرى بود كه بارى از سوى اوباما 
اين  رسد  مى  نظر  به  شد،  گرفته  كار  به 
تعبير در جاى خود رسا و واقعى است. 
اين جنگ سال هاست آغاز شده و اينك 
هسته  سرد  جنگ  اما  اكنون  دارد.  ادامه 
اى، مراحل حساس ترى را طى مى كند، 
به  تنها  اى  هسته  تسليحات  كه  مراحلى 
ملى  جغرافياى  و  سرزمينى  قلمرو  درون 
قدرت هاى اتمى محدود نمى ماند؛ بلكه 
هر كشورى به سهم خود تالش مى كند، 
قدرت هاى بيشترى را با اين مرگبارترين 

هيوالى ساخت دست بشر، تجهيز كند.
در سال هاى اخير گزارش هايى منتشر 
شده است مبنى بر اينكه امريكا در برخى 
كشورهاى اروپايى، پايگاه هايى مجهز به 
سالح هاى اتمى دارد. روسيه نيز از زمان 
شوروى پيشين، برخى از اقمار منطقه اى 
خود در آسياى ميانه و اروپاى شرقى را 
مجهز به سالح هاى هسته اى كرد و البته 
اين مراكز،  مستقيما تحت نظارت مسكو، 
مديريت مى شوند. از سوى ديگر، چين 
با  را  پاكستان  اخير،  هاى  سال  طى  نيز 
امريكا  كرد؛  مجهز  اتمى  هاى  سالح 
در  اتمى  قدرت  تنها  به  را  اسراييل  هم 
سبب  اينها  همه  كرد.  تبديل  ميانه  خاور 
برسند  باور  اين  به  ناظران  تا  است  شده 
و  آب  با  و  تبليغاتى  هاى  سخنرانى  كه 
هشدارهاى  نيز  و  جهان  رهبران  تاب 
افرادى مانند گورباچف در زمينه كاهش 
چشمگير سالح هاى هسته اى يا مديريت 
يك  بروز  از  احتراز  براى  جهانى  امنيت 
جنگ بزرگ و يا بلندپروازى هاى خوش 
از  عارى  جهانى  ايجاد  چون  اى  بينانه 
سالح هاى هسته اى، دروغ هاى خوش 

آب و رنگ و بزرگى بيش نيستند.
در  كه  بشرى  جامعه  و  كنونى  جهان 
ميان انبارهاى مبهوت كننده اى از سالح 
هاى مرگبار، محصور شده است، به كرم 

ابريشمى مى ماند كه هردم در پيله خويش 
مى تند تا قفس اش را تنگتر و زمينه هاى 
اين  در  سازد.  محدودتر  را  اش  زندگى 
ميان، سخنرانى هاى مضحك و متناقض 
رهبران قدرت هاى بزرگ و هشدارهاى 
كار  از  سياستمداران  مؤثر  غير  و  مكرر 
افتاده، به اين قصه تراژيك، وجهه كميك 

مى بخشد.
در  هيچكدام  امريكا  نه  و  روسيه  نه 
فداكارى  چنين  به  حاضر  كنونى،  زمان 
و  حيات  كردن  بيمه  منظور  به  بزرگى 
آينده جهان و جامعه بشرى نيستند؛ چون 
اين  زمين  و  آسمان  و  برزن  و  كوى  در 
جهان، صداى طبل جنگ و بوى باروت 

پيچيده است.
شرق  مستقيم  جنگ  ناظران،  باور  به 
امرى  تاريخ،  از  مقطع  اين  در  غرب  و 
صرف  و  است  ناپذير  اجتناب  و  محتوم 
نظر از اينكه اين جنگ در زمانى دور يا 
نزديك در آينده رخ خواهد داد، در حال 
حاضر، نكته قابل توجه اين است كه اين 
جنگ، سرانجام رخ خواهد داد و از آن 

گزير و گريزى نيست.
به  كه  سرد  جنگ  دوران  به  بازگشت 
وضع  و  اوكراين  بحران  تشديد  دنبال 
تحريم هاى غرب عليه روسيه، آغاز شد، 
ناگزيرى  هاى  نشانه  ترين  مهم  از  يكى 

وقوع چنين جنگى است.
استفاده  با  روسيه  تاريخ،  آن  از  پس 
از هر فرصتى، تالش كرده است، غرب 
مقدرات  بر  ها  غربى  بالمنازع  قدرت  و 
سياسى- امنيتى جهان را به چالش بكشد 
و  نفوذ  مناطق  احياى  براى  تالش  با  و 
قدرت روسيه از آسياى ميانه تا امريكاى 
التين و از حوزه قفقاز و اروپاى شرقى تا 
شرق دور نشان داده است كه ديگر زمان 
سرنوشت  بر  غرب  يكجانبه  حكمروايى 
جهان به پايان رسيده و روياى دنياى تك 

قطبى به سر رسيده است.

جهان و خطر جنگ بزرگ
تحليل

وزارت صحت
واردات دارو از 90 شركت 
خارجى را ممنوع كرد
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با فراگيرى علوم قرآنى 
مى توان مردم را جهت 

درست داد

انتخابات يك روند ملى و 
نيازمند همكارى همه جانبه 

جامعه مدنى است
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رئيس اجرايى:
انتخابات آينده با كارت هاى انتخابات آينده با كارت هاى 
راى دهى قبلى امكان پذير راى دهى قبلى امكان پذير 

نيستنيست
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ادامه از صفحه اول / در برخى از اين اسناد 
آمده است: «عربستان سعودى بزرگترين حامى 

مالى گروه هاى تروريستى در منطقه است».
نيز  غربى  رسانه  اين  اينديپندنت؛  چنانچه 
رياض  دولت  است،  كرده  اشاره  وضوح  به 
در طول چند دهه در صدر حمايت كنندگان 
تروريزم منطقه اى و حتى جهانى قرار داشته 
نيز  و  جديد  دولت  چرا  اينكه  اما  و  است 
دولتهاى قبلى اياالت متحده امريكا نسبت به 
و  كرده  سكوت  سعودى  رژيم  هاى  شرارت 
اعتراضى نمى كنند به نظر مى رسد چند دليل 

دارد.
رياض  خارجى  سياست  تشابه  اول  دليل 
سران  است.  واشنگتن  خارجى  سياست  با 
واشنگتن در سياست خارجى شان بيش از همه 
چيز به اصل توسعه طلبى و دخالت جويى در 
امور ساير دولت و كشورها نظر دارند. تجربه 
سالهاى دور و دراز دولتهاى متفاوت در شكل 
امريكا  متحده  اياالت  در  محتوا  در  متحد  اما 
همواره  دولتها  اين  كه  داده  نشان  روشنى  به 
به دنبال توسعه طلبى و دخالت در امور ساير 
و  جنگها  مسير  اين  در  و  اند  بوده  كشورها 
دولت  عليه  را  سهمگينى  و  سنگين  نبردهاى 
و ملتها تحميل كرده اند و خسارت هاى بى 
شمار جانى و مالى را بر دول و ملل دنيا وارد 

آورده اند.
جنگ ويتنام كه 20 سال به طول انجاميد و 
خسارات جانى و مالى سنگين و سرسام آورى 
را بر ملت اين كشور محروم تحميل كرد و نيز 
بمباران اتمى دو شهر بزرگ جاپان كه منجر به 
تخريب صد در صدى اين دو شهر و كشته و 
مجروح شدن ميليونها تن از مردم جاپان شد؛ 
به گونه اى تا امروز و پس از گذشتن سالها 
گياهان در اين دو شهر به خوبى نمى رويند و 
نوزادان از مادران شان معيوب به دنيا ميايند، 
توسعه  و  ها  آفرينى  دهشت  از  بخشى  تنها 

طلبى هاى سران امريكايى به حساب ميايند.
خصوص  به  جهت  اين  در  رياض  دولت 
خويش  امريكايى  همتايان  از  كمى  دست 
نداشته و از بدو به قدرت رسيدن آل سعود در 
عربستان، اين خاندان ستم هاى زيادى را در 

حق مسلمانان مرتكب شده اند.
كه  را  هولناكى  هاى  جنايت  از  نظر  صرف 
روا  عربستانى  شيعيان  به  نسبت  خاندان  اين 
داشته و مى دارند؛ امروز و در همين سال و 
ماهى كه در آن قرار داريم، دولت رياض بدون 
بى  مردم  عرفى،  و  شرعى  اجازه  و  حق  هيچ 
گناه يمن را به گونه شبانه روزى بمباران مى 
كنند و با بمبها و سالح هاى ساخت امريكا و 
اروپا، زنان و كودكان يمن را در هر جايى از 

اين كشور فقير بخاك و خون مى كشد.
سران  ميان  سياسى  اتحاد  دوم  دليل 
واشنگتن و مقامات رياض است. از آنجا كه 
دول امريكايى و عربستانى در ماهيت و ذات 
استثمارگر  دو  هر  يعنى  دارند؛  اشتراك  هم  با 
منطقه  در  هستند،  زورگو  و  طلب  توسعه  و 
به  اند؛  زده  سياسى  اتحاد  نوع  يك  به  دست 
اى  منطقه  مسائل  از  بسيارى  در  كه  اى  گونه 
و بعضًا جهانى با هم اتحاد فكر و رفتار دارند 
و سياستها و رفتار همديگر در برابر دولتها و 
و  تائيد  باطل،  هم  چه  و  حق  چه  را  كشورها 

امضاء مى كنند!  
منافع  در  اشتراك  نيز  پايانى  و  سوم  دليل 
دو  از  كدام  هر  كه  است  نامشروعى  سياسى 
منطقه  سطح  در  رياض  و  واشنگتن  دولت 
دولت  اند.  كرده  تعريف  خود  براى  جهان  و 
رياض به دليل اتخاذ مواضع و سياست هاى 
سوء و نادرست و در پاره اى از موارد خصمانه 
عليه جامعه مسلمانان، نوعى احساس ترس و 
دلهره دارد و با هدف پنهان كردن خويش در 
آنان  با  اروپايى،  و  امريكايى  قدرتهاى  پشت 

رابطه نزديك برقرار كرده است. 
بنابر آنچه گفته شد و به دالئل سه گانه و 
برخى از مالحظات ديگر، مى توان گفت كه 
سران رياض و واشنگتن در بسيارى از موارد 
دست شان در دست همديگر بوده و يكديگر 
متقابل  درك  اين  حاصل  و  كنند  مى  درك  را 
شوم و ناميمون، شعله هاى آتش جنگ و خون 
محاصره  را  جهان  و  منطقه  كه  است  ريزى 

كرده است!.

امريكا عربستان را 
درك مى كند!

ادامه از صفحه اول / ابهام ها و پرسش 
را  زمينه  اين  در  موجود  سنگين  هاى 

برطرف كند، هنوز محل ترديد است.
گويد  مى  ترامپ  اينكه  آگاهان،  باور  به 
مصمم است تا داعش را به صورت كامل، 
اين  نيست.  اى  تازه  حرف  كند،  نابود 
اين  از  پيش  واقع،  در  كه  است  شعارى 
هيالرى  و  اوباما  باراك  جانب  از  بارها 
كلينتون، يعنى همان كسانى كه ترامپ آنها 
را متهم به ايجاد داعش مى كند نيز مطرح 

شده است.
اصوال تشكيل ائتالف نظامى براى مقابله 
با داعش به رهبرى امريكا و با حضور ده 
شعار  همين  پايه  بر  نيز  جهان  كشور  ها 
گرفت؛  صورت  واقعى،  غير  اما  بزرگ 
حضور  تقويت  آن،  نتيجه  تنها  كه  ائتالفى 
ميانه،  خاور  بر  امريكا  نظامى  سلطه  و 
بازگشت مجدد نيروهاى آن به عراق و باز 
شدن مسير مداخالت نظامى اياالت متحده 

در امور سوريه بود و ال غير.
با اين حساب، صاحب نظران مى پرسند 
كامل  نابودى  بر  مبنى  ترامپ  شعار  آيا  كه 
شعار  همان  باره  چندين  تكرار  نيز  داعش 
توسط  اين،  از  پيش  كه  است  عملى  غير 
نظامى  فرماندهان  و  دولتمردان  ساير 
تغيير  نشانگر  يانه  شده  مطرح  امريكايى 
استراتژى اصولى واشنگتن در حوزه مبارزه 

با تروريزم در خاور ميانه مى باشد؟
زمانى  واقع  در  پرسش  اين  پاسخ 
مورد  استراتژي  كه  شد  خواهد  مشخص 

سوى  از  آينده،  ماه  يك  طى  ترامپ  نظر 
اياالت  امنيتى  و  نظامى  هاى  استراتژيست 
متحده، تدوين و ارائه شود و مهم تر از آن، 
جهان شاهد ورود مستقيم و رسمى امريكا 
در كارزار مبارزه با داعش از خاور ميانه تا 

باشد. افغانستان 
ها،  پرسش  و  ها  ابهام  اين  وجود  با 
ناظران مى گويند كه نشانه هاى كوچك اما 
مثبتى وجود دارد كه نشان مى دهد ترامپ 
مصمم است راه و رسم جديدى در عرصه 

جنگ با داعش در پيش بگيرد.
روسيه  و  امريكا  مشاركت  به  او  تمايل 
اعالم  و  سوريه  در  داعش  با  مبارزه  براى 
رسمى اين موضع از جانب كاخ سفيد، از 
ديد ناظران، يكى از مهم ترين نشانه ها در 

اين زمينه محسوب مى شود.
با اين حال، رويكرد ترامپ در مبارزه با 
جدى  بسيار  نقايص  و  اشكاالت  تروريزم، 
عقيده  به  كه  دارد  نيز  اى  كننده  نگران  و 
مبارزه  اثرگذارى  از  مانع  تنها  نه  منتقدان، 
ها  قدرت  ساير  و  روسيه  و  امريكا  نظامى 
با اين تهديد جهانى خواهد شد؛ بلكه چه 
آن  گسترش  و  رشد  به  است  ممكن  بسا 
و  جدى  امنيتى  هاى  چالش  و  كند  كمك 

جديدى در برابر امنيت جهان پديد آورد.
ممنوعيت ورود اتباع 7 كشور اسالمى به 
امريكا و اعمال محدوديت هاى سنگين بر 
امريكا،  در  مسلمان  مهاجران  و  شهروندان 
كه  اقداماتى  است؛  اقدامات  اين  جمله  از 
پيش از آنكه به تعبير ترامپ به امن تر شدن 
رويكردهاى  نشانگر  كند،  كمك  امريكا 
جمهورى  رييس  نژادپرستانه  و  فاشيستى 
امريكا است كه ادامه آن، بى ترديد شكاف 
هاى هولناك و عظيمى را در جامعه بشرى 
جهان  گيرى  شكل  از  مانع  و  كرده  ايجاد 

متعلق به همه انسان ها خواهد شد.

ترامپ چگونه به جنگ داعش 
مى رود؟

يادداشت هماهنگى  انجسام،  ايجاد  گرى،  روشن 
و وحدت بين شيعه و سنى مى تواند جلو 

توطئه هاى دشمنان را بگيرد
براى وهابى ها امريكا و اسراييل و اين 
مردم  عليه  دنيا  سطح  در  كه  جناياتى  همه 
آنها  ناحيه  از  سنت  اهل  مردم  و  شيعه 
صورت مى گيرد مهم نيست و حتى يكبار 
مشاهده  اينها  از  صهيونيستى  ضد  حركت 
نشده است؛ درحاليكه تمام توجه شان تشيع 
هم  طرف  اين  و  است  تشيع  كوبيدن  و 
جريان شيرازى ها با امكاناتى كه غربى ها در 
اختيار شان قرار داده است و در راستاى به 
انحراف كشانيدن شيعه ها كار مى كنند حتى 
يا  و  وهابيت  اسراييل،  امريكا،  عليه  يكبار 
بلكه  نمى زنند؛  حرف  كاران  جنايت  ساير 
تمام  و  است  سنت  اهل  شان  توجه   تمام 
سنت  اهل  كه  است  اين  شان  هاى  تالش 

اختيار  در  كه  ماهواره اى   17 از  بيش  با  را 
دارند بكوبند. 

رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
و اجتماعى تبيان در گفتمان آزاد دانش جويى 
برپا شده از سوى دفتر نمايندگى مركز تبيان 
در مزار شريف، ياد آور شد كه افغانستان 
استراتيژيك  موقعيت  به خاطر  بيشتر 

جغرافيايى خود قربانى شده است.
صورت  به  دانشجويى  آزاد  گفتمان  اين 
دختر  دانش جو  صد ها  حضور  با  هفته وار 
مختلف  ولسوالى هاى  و  مناطق  از  پس  و 
شهر مزار شريف، برگزار مى شود و در آن 
حول يك موضوع مشخص بحث و گفتگو 

صورت  مى گيرد.
سيدعيسى  المسلمين  و  حجت االسالم 
حول  هفته  اين  گفتمان  در  مزارى  حسينى 
به  منطقه»  تحوالت  و  «افغانستان  موضوع 

صورت مفصل صحبت كرد.
آقاى مزارى خاطر نشان كرد كه موضوع 
«افغانستان و تحوالت منطقه» يك موضوع 
مى باشد  وسيع  و  پردامنه  جدى،  خيلى 
و  جلسات  آن  مورد  در  بحث  قطعًا  كه 
آنهم  با  دارد،  نياز  را  متعددى  برنامه هاى 
سعى مى كنم تا به صورت گذرا و فهرست 

وار در مورد صحبت كنم.
آرام  نا  وضعيت  به  اشاره  با  مزارى 
ناامنى  و  جنگ  موجويت  و  افغانستان 
كه  مى آيد  پيش  سوال  اين  حتمًا  كه  افزود 
اى  كننده  ناراحت  وضعيت  چنين  چرا 
ما  مردم  چرا  و  دارد  وجود  افغانستان  در 
سياسى،  فرهنگى،  اقتصادى،  مشكالت  با 
امنيتى و نظامى دست و پنجه نرم مى كنند.

هر  است  ممكن  افزود:  مزارى  آقاى 
تحليل گرى ديدگاه خود را در اين قسمت 
داشته باشد اما به نظر من افغانستان به خاطر 
نشده است؛  كشانده  حالت  اين  به  خودش 
و  ها  انگليس  حمله  زمان  در  چه  بلكه 
كنونى-  زمان  در  چه  و  روسها  تجاوز 
جغرافيايى  استراتيژيك  موقعيت  قربانى 
خود شده است و به خاطر كشورهاى حومه 

و منطقه مورد توجه قرار داشته است.
كرد  اشاره  منطقه  تحليلگر مسايل  اين 
كه مثًال روس ها با اشغال افغانستان تالش 
داشتند كه از يك سو به قلمرو خود بيافزايند 
و از سوى ديگر به آب هاى گرم بحيره هند 
تا  باشند  داشته  دسترسى  فارس  خليج  و 
نايل  توفيقاتى  به  غربى  لبراليزم  برابر  در 

تر  مستحكم  را  خود  پايگاه هاى  شكل  چه 
راحتى،  به  كه  افغانستان  مردم  چون  كنند؛ 
آنان و دموكراسى مدل آنان و برداشتن هر 
گونه قيد و بندى از ميان زنان و مردان را 

نمى پذيرفتند.
تالش  مزارى؛  آقاى  گفته هاى  براساس 
مردم  برابر  در  خارجى ها  و  غربى ها 
تا  اينسو  به  سال   30 از  بيش  از  افغانستان 
حاال از دو كانال ادامه دارد تا از يك طرف 
مردم ما را تضعيف كنند و از طرف ديگر 
اين ذهنيت و روحيه را فراهم كنند كه مردم 
داشته  را  خارجى ها  پذيرش  روحيه  كامًال 
باشند و مطابق گفته هاى آنان عمل صورت 

كنند.
شكست  كه  كرد  اشاره  هم چنان  مزارى 
روس ها در جهاد يك معضل ديگرى براى 
وجود  نگرانى  اين  و  بود  شده  غربى ها 

در  ديگرى  اسالمى  جمهورى  كه  داشت 
كنار جمهورى اسالمى ايران تاسيس نشود، 
چون تاسيس يك جمهورى اسالمى ايران 
چه مشكالتى را بر سر غربى ها آورد و حاال 
با  ديگرى  كشور  يك  اينكه  به  برسد  چه 
ايجاد  ايران  كنار  در  اسالمى  نظام  داشتن 

شود.
دبيركل حزب اسالمى تبيان خاطر نشان 
كرد كه يكى از اهداف اقدامات غربى هاعليه 
ملت و كشور افغانستان، از بين بردن الگو 
بودن مردم افغانستان بود چون واقعًا مردم 
افغانستان در دنيا از نظر جهاد و مبارزه و 

شكست قدرت شرق، مطرح شده بود.
اين  از  يكى  به  اشاره  مزارى  آقاى 
الگوگيرى ها كرد و افزود كه جبهه اسالمى 
خود  نشانده  دست  حكومت  عليه  الجزايز 
كه  مى دادند  شعار  و  زدند  قيام  به  دست 
بست  سر  به  بايد  را  افغانى  مجاهد  سربند 
و جهاد در برابر حكومت دست نشانده را 

پى گرفت.
او با بيان اينكه غربى ها در صدد بودند تا 
از يك سو چهره جهادى ها را از بين ببرند 
را  افغانستان  مردم  چهره  ديگر  سوى  از  و 
شود  گفته  غربى ها  براى  و  كنند  مخدوش 
كه اين هم اسالمى كه شما تحت تاثير آن 
اين كار  براى  غربى ها  كه  افزود  رفته بوديد، 
روى به توطئه عليه مردم افغانستان آوردند.

توطئه اول؛ حركت سخت
داد  ادامه  تبيان  اسالمى  حزب  دبيركل 
حركت  و  توطئه  آنان  اول  نوع  توطئه  كه 
بود  افغانستان  مردم  عليه  غربى ها  سخت 
تالش  پيروزى  از  پس  جنگ هاى  با  كه 
و  گروهى  جنگ هاى  و  تفرقه  ايجاد  براى 
سازمانى كردند و بعد گروه طالبان و گروه 
القاعده را ايجاد كردند كه به وسيله كشتار 
دمار از روزگار مردم افغانستان در آوردند و 
اين حركت سخت هنوز هم جريان دارد و 
سعى دارند، از طريق اين ترورها و كشتارها 
از يك سو توان مردم افغانستان را به تحليل 
خود  مردم  براى  ديگر  سوى  از  و  ببرند 
خوراك تبليغاتى داشته باشند و بگويند كه 
اين است اسالمى كه احيانا روى شما تاثير 
پذيرش  در  برخى  است  ممكن  و  گذاشته 
آن آمادگى پيداكرده باشند. ما با دموكراسى 
غربى در كجا هستيم و اسالم در افغانستان 
اين چنين شرايط را به وجود آورده  است...
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بيايد؛ هم چنين غربى ها نيز سعى كردند كه 
تحريك  با  و  كنند  پيدا  حضور  صحنه  به 
مردم، شخصيت ها و گروه ها و حمايت از 

مجاهدين به مقابله با روسها برخيزند.
فكر  شما  كه  كرد  نشان  خاطر  مزارى 
به  دل شان  غربى ها  و  عرب ها  كه  نكنيد 
سوختند  افغانستان  مردم  و  افغانستان  حال 
آنها  خير!  كردند،  اكمال  را  ما  مجاهدين  و 
براى  و  شدند  صحنه  وارد  خود  خاطر  به 
مجاهدين ما پول و سالح هاى مدرن توزيع 
در  و  شوند  زمين گير  روس ها  تا  كردند 
شرايط موجود نيز كه غربى ها در افغانستان 
حضور دارند بازهم به خاطر خودشان در 

اينجا حضور دارند.
سال ها  مزارى؛  آقاى  گفته هاى  براساس 
امريكا  اطالعاتى  مراكز  اينكه  از  بعد  پيش 
اقتصادى  قدرت  به زودى  كه  كردند  بيان 

چهار  و  مى يابد  انتقال  شرق  به  غرب  از 
و  هند  چين،  روسيه،  ى  عمده  كشور 
اصلى  محورهاى  ايران،  جمهورى اسالمى 
دست  مى دهند؛  تشكيل  را  اين قدرت  ى 
تا  شدند  فكر  اين  به  امريكايى  اندركاران 
ببرند  بين  از  را  انتقال  اين  زمينه  چه گونه 
اختيار  در  هم چنان  اقتصادى  قدرت  تا 
به  آنان  بررسى زياد  از  پس  باشد.  غربى ها 
اين نتيجه رسيدند كه اوالً بايد اين قدرت ها 
ظرفيت  ازين  تا  شوند  تضعيف  يا  و  نابود 
به  رو  حركت  روند  يا  و  شوند  محروم 
ها  غربى  نفع  به  شرق  در  اقتصادى  رشد 
داده   جهت  و  مهار  امريكا  خصوص  به 
شود و براى دسترسى به اين مهم تصميم 
غربى ها  و  امريكا  نظامى  نيروهاى  گرفتند 
در منطقه اى مستقر شوند كه اشراف به هر 
است  معلوم دار  باشند.  داشته  كشور  چهار 
كه منطقه ى استراتيژيك بهتر از افغانستان 
هر  بر  اشراف  كه  ندارد  وجود  منطقه  در 
چهار اين كشورها داشته باشد؛ از همين رو 
امريكايى ها افغانستان را به عنوان پايگاهى 
جهت اشراف بر اين كشورها و سازماندهى 
پايتخت  عليه  خود  برنامه هاى  و  عمليات  

هاى آنها تعيين كردند.
با  «حاال  اينكه  بيان  با  سياسى  آگاه  اين 
پيدا  حضور  افغانستان  در  برنامه اى  چه 
بعد  مشكالت  ها  غربى  كه  افزود  كنند؟» 
با  و  آوردند  وجود  به  را  جهاد  پيروزى  از 
ايجاد  با  كه  كردند  سعى  پاكستان،  كمك 
جنگ هاى داخلى و بعد گروه هاى القاعده 
و طالبان و سپس هدف قراردادن برج هاى 
براى  را  افغانستان  شرايط  امريكا،  دوقلوى 
تبليغاتى  استفاده  يكى  كردند؛  آماده  دوكار 
اسالم  و  افغانستان  مسلمان  مردم  عليه 
بين  در  خصوص  به  دنيا  سطح  در  هراسى 
مردم غربى و دوم آماده كردن ذهنيت مردم 
افغانستان و عموما تمام مردم دنيا و به ويژه 
دست اندركاران ديگركشور جهت حضور 

نظامى در افغانستان.
مخرب  اقدامات  با  افزود:  مزارى  آقاى 
غرب عليه افغانستان و مردم آن ازيكطرف 
تصميم  و  عزم  به  زدن  ضربه  براى  شرايط 
غربيانى كه عالقه به پيوستن به دين اسالم 
گرفته بودند و از سوى ديگر زمينه حضور 
بعد  آنان  و  شد  فراهم  افغانستان  در  غرب 
از حضور در افغانستان، به اين فكر افتادند 
كه چه گونه در اينجا ادامه حيات دهند و به 

جامعه افغانستان با توجه به حركت هاى وهابيت با يك بحران 
و خطرات جدى مواجه است

سيدعيسى حسينى مزارى در گفتمان دانشجويى در شهر مزار شريف:
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رئيس اجرايى كشور در ديدار با كميشنران 
كه  است  گفته  انتخاباتى  كميسيون هاى 
دهندگان  راى  قبلى  دهى  راى  كارت هاى 

براى انتخابات آينده قابل استفاده نيست.
عبداهللا  عبداهللا  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
رئيس اجرايى كشور تاكيد كرد كه تمام اين 

كارت هاى راى دهى بايد فاقد اعتبار شوند.
دهندگان،  راى  دقيق  فهرست  وى 
كارت هاى  نابودكردن  انتخاباتى،  حوزه هاى 
اصالحات  اساسى  موارد  از  را  قبلى  و  كهنه 
مسائل،  اين  گفت:  و  نمود  عنوان  انتخاباتى 
خواست اصلى نهادهاى نظارت كنندة داخلى 
و خارجى بوده و همواره به آن تاكيد مى كنند.
رئيس اجرايى كشور خطاب به كميشنران 
انتخاباتى  شكايت هاى  مستقل  كميسيون 
گفت: شما به تمام مردم پاسخگو هستيد و به 
خويش  تاريخى  مسووليت  بايد  همين خاطر 

را به صورت دقيق درك و عملى نماييد.
وى گفت كه حكومت، تعهد و ارادة قوى 
و  راه  هيچ  زيرا  دارد؛  انتخابات  برگزارى  به 
و  ندارد  وجود  انتخابات  براى  ديگرى  بديل 
و  عادالنه  شفاف،  انتخابات  افغانستان،  مردم 

سرتاسرى مى خواهند.
به گفته او، حكومت وحدت ملى، در سطح 
انتخابات،  از  حمايت  براى  نيز  المللى  بين 
تالش مى كند و خوش بختانه، جامعه جهانى 
و  هستند  انتخابات  برگزارى  به  متعهد  نيز 
انتخاباتى  كميسيون هاى  خاطر،  همين  به 
بايدكارهاى شان را با روحية عالى و قوى و 
در همسويى و مطابقت با قانون انجام دهند.

اين  از  پيش  انتخابات  مستقل  كميسيون 
پارلمانى  آينده  انتخابات  كه  بود  كرده  اعالم 
و شوراهاى ولسوالى با كارت هاى راى دهى 

كهنه برگزار مى  شود.
اقدامات  مورد  در  كميشنران  حال  بااين 
اجرايى  رئيس  به  شان  راه  فرا  چالش هاى  و 
تالش  كه  گفتند  داده،  معلومات  كشور 
شفاف،  صورت  به  انتخابات  تا  مى نمايند 

عادالنه و سراسرى برگزار شود.
اعادة  منظور  به  كه  كردند  عالوه  آنان 
اعتماد و باور مردم به پروسه انتخابات كه به 
مى خواهند،  است  گرديده  دار  خدشه  شدت 
نشستى را با بزرگان سياسى و جهادى كشور 
برگزار نموده و با جلب حمايت آنان و تمام 
زمينه هاى  كشور،  نفوذ  با  شخصيت هاى 
براى  قبول  قابل  انتخابات  براى  را  مناسب 
همگان مساعد و اعتماد از دست رفتة آن را 

اعاده نمايند.
اصالحات  ايجاد  به  هم چنان  كميشنران 
اساسى در انتخابات تاكيد نموده تاكيد كردند 
كه چگونگى كارت هاى راى دهى، فهرست 
انتخابات  امنيت  تامين  دهندگان،  راى  دقيق 
و بوديجه، از مسائلى هستند كه در اولويت 
رهبران  حمايت  و  داشته  قرار  آنان  كارهاى 
پروسة  و  آنان  از  ملى  وحدت  حكومت 

انتخابات، شرط اصلى موفقيت آنان است.
كميشنران درهمين حال، به ارزيابى تشكيل 
و طرزالعمل هاى كميسيون پرداخته گفتند كه 
كميسيون  اين  موجود،  برنامه هاى  براساس 

بايد مسلكى، متعهد و صادق باشد.
آنان تعهد نمودند كه انتخابات پيش رو را 
شفاف و عادالنه برگزار نموده و به گونه اى 
درگير  كميسيون  نمودكه  خواهند  مديريت 

مسائل سياسى نشود.
كميشنران  از  اجرايى  رئيس  همه،  بااين 
كه  انتخاباتى  شكايت هاى  مستقل  كميسيون 
مسووليت بزرگى را بر عهده گرفته اند، گفت، 
در صورتى كه آنان بتوانند اين مسووليت را 
به صورت دقيق انجام داده و اين پروسه را 
درست مديريت كنند، از يك سو باعث اعادة 
اعتماد و باور مردم به روند انتخابات مى شود 
غالب  تقلب  بر  شفافيت  ديگر،  جانب  از  و 

خواهد شد.
ُكّلى  باور  بايد  شما  باور  داد:  ادامه  وى 
گروهى  صورت  به  كه  داريم  توقع  و  باشد 
كميسيون هاى  همانند  تا  كنيد  كار  تيمى  و 
قبلى، كار در انحصار يك شخص قرار نگيرد. 
صورت  به  و  دقت  با  را  تان  مسووليت هاى 

عادالنه انجام دهيد.

رئيس اجرايى:
انتخابات آينده با كارت هاى راى دهى 

قبلى امكان پذير نيست

اشاره  مزارى  آقاى   / دوم  صفحه  از  ادامه 
كرد كه حركت اسالم خواهى مردم افغانستان 
روى عرب هاى خليج فارس به ويژه شيعيان 
اين منطقه نيز تاثير منفى گذاشته بود و آنان 
مجاهدين  به  كمك  و  حمايت  صدد  در 
افغانى بودند؛ اما زمانيكه شرايط بد جنگ و 
نفاق در داخل كشور آغاز شد آنها از مواجهه 
با ما اظهار پشيمانى مى كردند و اين شرايط 
حتى روى شخصيت ها و علماى عرب كه ما 
آنان  و  بود  گذاشته  تاثير  مى كردند  كمك  را 
از ذهنيت خود برگشتند و كمك شان را لغو 

مى كردند.
توطئه دوم؛ حركت نرم

آقاى مزارى در ادامه خاطر نشان كرد كه 

جريان  اين  اينكه  بيان  با  مزارى  آقاى 
كار  رويش  پيش،  مدت  خيلى  از  متاسفانه 
دارد  وجود  شيعى  جوامع  در  امروز  و  شده 
پر  جريان  اين  امروز  عراق  در  كه  افزود 
قدرت عمل مى كند، در ايران رشد آن بيشتر 
از قبل است، چنانچه در سال 94 اعالم شد 
عالمت  از  يكى  كه  زنى  قمه  6درصد  كه 
افزايش  است  جريان  اين  گذارى  تاثير  هاى 
يافته است؛ همچنان در خود افغانستان اين 
حركت هايى كه چهره شيعه را مخدوش مى 

كند افزايش يافته است.
در  مزارى؛  آقاى  گفته هاى  براساس 
افراطى  شيعه هاى  حركت  اين  محوريت 

جريان شيرازى ها قرار دارد.

وهابيت براى بچه هاى كوچك كار مى كنند 
و اينها را با فكر وهابيت تربيه مى كنند.

رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان تاكيد كرد كه جامعه افغانستان 
با توجه به حركت هاى وهابيت با يك بحران 

و خطرات جدى مواجه است.
در  ها  وهابى  اين كه  بيان  با  مزارى  آقاى 
كرده اند  ايجاد  زنانه  مكاتب  شهرها  برخى 
داده اند  قرار  آموزش  تحت  را  زن  هزاران  و 
افكار  با  دينى  مدارس  كندز  در  كه  گفت 
زمانيكه  و  مى كنند  تربيه  را  مادران  وهابيت 
در يك خانواده مادر تحت تاثير قرار بگيرد، 
به  را  خود  شوهر  و  اوالد  كه  است  طبيعى 

همان مسير حركت مى دهد.

براساس گفته هاى آقاى مزارى اين جريان 
و  مى كند  كار  شيعه  مردم  سطح  در  امروز 
مردم افغانستان هم ناآگاهانه از محور و ليدر 

اين جريان تقليد مى كنند.
آقاى مزارى افزود كه بعضى ها علت تقليد 
شان را سيادت آقاى شيرازى عنوان مى كنند؛ 
در حاليكه براى تقليد از يك مرجع، يكى از 

شرايط عمده اعلميت است نه سيادت.
او خاطر نشان كرد كه اگر امروز يك پيرو 
اهل سنت احساساتى شود و بيايد يك شيعه 
جريان  افراطى  برخوردهاى  نتيجه  بكشد  را 

شيرازى ها است.
آقاى مزارى تصريح كرد؛ اين دو جريانى 
مذاهب  عليه  الفاظ  ترين  ركيك  از  كه 

جامعه افغانستان با توجه به حركت هاى وهابيت با يك بحران و 
خطرات جدى مواجه است
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غربيها در كنار حركت سخت، راه و حركت 
جهت  دو  از  و  گرفتند  پيش  در  نيز  را  نرم 
(سكوالريستى و به ظاهر دينى) بر ما تاختند.

الف: حركت نرم سكوالريستى
عرصه  در  اينكه  بيان  با  مزارى  آقاى 
رسانه ها  طريق  از  بى دينى  و  سكوالريستى 
و تلويزيون ها تبليغ مى كنند افزود كه پخش 
و نشر برنامه ها از سوى برخى تلويزيون ها 
به  دقيقه  و  است  دار  جهت  و  يافته  سازمان 
كه  ى  روانشناختى  مطالعات  با  اش  دقيقه 

غربيها مى دانند نشر و پخش مى شوند.
كه  افزود  تبيان  اسالمى  حزب  دبيركل 
رسانه هاى  در  چه  حركت ها  اين  هم  امروز 
در  چه  و  شنيدارى  و  ديدارى  چاپى، 
بدون  و  ارزشى  ضد  اجتماعى  شبكه هاى 
نظارت كه در جامعه ما حاكم ساخته است، 

ادامه دارد.
فرهنگى  مراكز  مزارى:  آقاى  گفته  به 
وابسته به خارجى ها نيز در اين عرصه كار 
مى كنند؛ حتا بخش هاى نظامى خارجى ها نه 
ترين  دور  در  بلكه  بزرگ  شهرهاى  در  تنها 
فرهنگى  ضد  كارهاى  در  افغانستان  نقاط 
مشغول اند، همچنان در عرصه هاى مختلف 
در سطح دانشگاه هاى ما، در سطح حوزات 
به  مسير  در  ما،  مكاتب  سطح  در  ما،  علميه 
ابتذال كشانيدن و منحرف كردن جوانان كار 

مى كنند.
ب؛ حركت نرم با ظاهر دينى

غربى ها  كه  افزود  ادامه  در  مزارى  آقاى 
يك عده اى كه در بند دين نيستند را با ذايقه 
سكوالريستى مى كشانند؛ اما يك عده ديگرى 
كه باورهاى دينى، مذهبى و اسالمى دارند را 
سعى مى كنند كه با پيدا كردن ذايقه هاى اينها 

از اين مسير به انحراف و ابتذال بكشانند.
هم  طرف  اين  در  كه  شد  يادآور  مزارى 
روى كسانى حركت اينها تاثير مى گذارد كه 
معرفت دينى شان پايين باشد و كافيست كه 
براى اينها جهت نادرست داده شود و اينها 

را به آن مسير بكشانند.
جريان وهابيت و استفاده از ظرفيت هاى 

اهل سنت
اين آگاه سياسى اظهار كرد كه غربى ها و 
كردند  سعى  سنت  اهل  سطح  در  دشمنان ما 
كه جريان «وهابيت» را ايجاد كنند و از اين 
اهل  مردم  دهى  جهت  راستاى  در  جريان 

سنت استفاده كنند.
دبيركل حزب اسالمى تبيان تصريح كرد: 
كسانى كه در مكتب وهابيت جذب مى شوند 
و رشد مى كنند بيشتر از برادران اهل سنت 
ما هستند چون اين جريان در ظاهر سعى مى 
كند خود را نزديك به آنها مطرح كند و جلوه 
بدهد در حاليكه وهابيت نه شيعه و نه سنى 

مى شناسد و هردو را كافر مى پندارد.
در  وهابيت  عمل  نتايج  كه  كرد  اشاره  او 
نشين  سنت  اهل  مناطق  كه  داد  نشان  عراق 
بيشترين كشته ها را دادند؛ در سوريه و يمن 

نيز برادران اهل سنت ما كشته مى شوند.
مى كنند  سعى  غربيها  افزود:  مزارى  آقاى 
تا اين تفكر را در افغانستان در جاهايى كه 
زمينه القاى آن را پيدا كنند رشد دهند، مثال 
در همين مزارشريف ده ها مدارس و مكاتب 

از  و  هستند  ايستاده  تشيع  دنياى  برابر  در 
مكتب  و  تشيع  اهل  عليه  الفاظ  ركيك ترين 
تشيع استفاده مى كنند و چندين ماهواره نظير 
مزارى  دارند.  اختيار  در  را  كلمه  و  وصال 
امريكا  ها  وهابى  براى  كه  كرد  نشان  خاطر 
و اسراييل و اين همه جناياتى كه در سطح 
از  سنت  اهل  مردم  و  شيعه  مردم  عليه  دنيا 
و  نيست  مهم  مى گيرد  صورت  آنها  ناحيه 
حتى يكبار حركت ضد صهيونيستى از اينها 
توجه  تمام  درحاليكه  نشده است؛  مشاهده 
شان تشيع و كوبيدن تشيع است و اين طرف 
هم جريان شيرازى ها با امكاناتى كه غربى ها 
در اختيار شان قرار داده است و در راستاى 
مى كنند  كار  شيعه ها  كشانيدن  انحراف  به 
وهابيت  اسراييل،  امريكا،  عليه  يكبار  حتى 
نمى زنند؛  حرف  كاران  جنايت  ساير  يا  و 
بلكه تمام توجه  شان اهل سنت است و تمام 
تالش هاى شان اين است كه اهل سنت را 
با بيش از 17 ماهواره اى كه در اختيار دارند 

بكوبند.
آقاى مزارى يادآور شد كه اينها حتى در 

روز وفات عايشه جشن مى گيرند.

امام  زبان  از  امروز  شما  افزود:  مزارى 
و  انگليسى  شيعه  خامنه اى(حفظه اهللا) 
خود  از  حتمًا  شنيده ايد؛  را  امريكايى  اسالم 
اسالم  و  انگليسى  شيعه  كه  پرسيده ايد 

امريكايى چيست؟
اسالم  كه  كرد  تصريح  مزارى  آقاى 
جريان  هر  كه  وهابيتى است  همان  امريكايى 
و هر حركتى كه متاسى به اين جريان باشد 

ديگرى  جريان  اما  كه  افزود  تبيان  اجتماعى 
كه غربى ها سعى دارند در كنار وهابيت اما 
جريانهاى  و  افراد  ميان  از  سربازگيرى  براى 
رو  در  رو  و  آنها  كشاندن  ابتذال  به  و  شيعه 
شود  تجهيز  و  ترويج  سنى  و  شيعه  قرادادن 
اينها  كه  است  افراطى»  «شيعه هاى  جريان 
نماد هاى اهل سنت را با فحش هاى ركيك 

توهين مى كنند.
از  جريان  اين  مزارى؛  گفته هاى  براساس 
شيعه هاى  روى  تا  دارد  سعى  مختلف  طرق 
به ظاهر مذهبى كار كند و آنان را تحت تاثير 
هاى  نماد  تا  كند  جذب  و  دهد  قرار  خود 
از  ما  حاليكه  در  كنند؛  توهين  را  سنت  اهل 
ائمه معصومين(ع) خود دستور داريم كه به 
نمادهاى اهل سنت و حتى ساير اديان نبايد 

بى احترامى و توهين شود.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
اجتماعى تبيان تاكيد كرد كه ما اگر اهل دليل 
و منطق هستيم بايد با ساير مكاتب با منطق 
عاقالنه  كار  اين  كنيم،  برخورد  استداالل  و 
نيست كه شيعه؛ اهل سنت را با الفاظ ركيك 

توهين كند.

دبيركل حزب اسالمى تبيان يادآور شد كه 
وهابى ها در واليات به شدت كار مى كنند؛ به 
ويژه اين دو پروژه اى دانشگاهى و آموزشى 
ى كه عربستان در كشور روى دست دارد در 

همين راستا مى باشد.
جريان شيرازى ها و استفاده از ظرفيت 

شيعيان
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 

همديگر استفاده مى كنند، از يك منبع يعنى 
غرب آب مى خورند.

جنگ  جريان ها  اين  اين كه  بيان  با  مزارى 
فكر  شما  افزود:  مى اندازند  راه  را  مذهبى 
نكنيد كه حاال ما در اوج جنگ هاى مذهبى 
قرار گرفته ايم نخير! هنوزهم مقدمه سازى 

براى جنگ مذهبى جريان دارد.
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
سنى  و  شيعه  جوانان  افزود:  تبيان  اجتماعى 
درايت  و  قاطعيت  با  و  نشوند  متوجه  اگر 
شناخت  با  و  نيابند  حضور  صحنه  در 
آن  با  برخورد  براى  اجانب  هاى  طرفند 
نكنند  عمل  آنها  دسايس  كردن  خنثى  و 
سوى  از  مذهبى  جنگ هاى  ايجاد  طرح 
و  شد  خواهد  اجرايى  افغانستان  در  دشمن 
خواهيم  بزرگى  جنايت  يك  گرفتار  ما  همه 

گرديد.
جريان هاى  اين كه  بيان  با  مزارى  آقاى 
نيست  بى رهبر  و  بى صاحب  جريان  شيعه 
ما  همه  هادى  (عج)  زمان  امام  كه  افزود 
است بعد شخصيت هاى بزرگ ما در راستاى 
تقريب مذاهب كار مى كنند كه در محوريت 
اين فكر امام خمينى(ره) قرار داشت و فعًال 
آقاى سيستانى و مكارم و در محور همه اينها 
اين  در  (حفظه اهللا)  خامنه اى  امام  حضرت 

راستا به شدت كار مى كنند.
وى  هم چنان افزود كه ما نبايد در مسيرى 
بلكه  دارد؛  توقع  دشمن  كه  كنيم  حركت 
برنامه هايى  و  طرح  به  نياز  افغانستان  امروز 
را  دشمن  توطيه هاى  جلو  بتوانيم  كه  دارد 

بگيريم.
آقاى مزارى تاكيد كرد كه مردم افغانستان 
بايد هوشيار و بيدار شوند چون راه مقابله با 
اين توطئه ها هوشيارى و بيدارى است و ما 
بايد از نظر فرهنگى به جايى برسيم كه هيچ 
نقطه مبهمى در ذهن عامه نماند تا از آن نقطه 

مبهم دشمنان ما استفاده كنند.
كرد  تاكيد  تبيان  اسالمى  حزب  دبيركل 
و  وحدت  انجسام،  ايجاد  گرى،  روشن  كه 
جلو  مى تواند  سنى  و  شيعه  بين  هماهنگى 

توطئه هاى دشمنان را بگيرد.
آقاى مزارى همانند گذشته در اين جلسه 
سخنرانى خود نيز تاكيد بر حمايت از نظام 
وجود  با  كه  گفت  و  كرد  افغانستان  كنونى 
افغانستان  كنونى  نظام  كه  مشكالتى  همه 
در  و  بياييم  صحنه  به  ما  تا  است  نياز  دارد، 
كنار پيشنهادات سازنده و اصالح كننده خود 

از اين نظام حمايت كنيم.
نظام  اين  كه  شد  يادآور  مزارى  آقاى 
سران  اما  دارد،  مشكالت  كه  است  درست 

اين نظام نيز برادران خودما هستند.
عرصه هاى  در  را  مردم  زندگى  فرهنگ 
و  امنيتى  اقتصادى،  اجتماعى،  فرهنگى، 
نظامى ارتقا دهيم، چون وقتى فرهنگ مردم 
فرهنگ،  يعنى  ملى  امنيت  اركان  رفت  باال 
و  مى شود  درست  نظام،  و  اقتصاد  سياست، 
امنيت ملى در كشور تامين مى  گردد و اقتدار 

ملى به وجود مى آيد.
گفتنى است كه در آخر اين گفتمان مستند 
به  تشويق  را  مردم  كه  شيرازى ها  سخنرانى  

افراطيت مى كردند، به نشر رسيد.

اين آگاه سياسى با بيان اينكه «حاال با چه برنامه اى در افغانستان
حضور پيدا كنند؟» افزود كه غربى ها مشكالت بعد از پيروزى جهاد را به 

وجود آوردند و با كمك پاكستان، سعى كردند كه با ايجاد
جنگ هاى داخلى و بعد گروه هاى القاعده و طالبان و سپس هدف 

قراردادن برج هاى دوقلوى امريكا، شرايط افغانستان را براى دوكار آماده 
كردند؛ يكى استفاده تبليغاتى عليه مردم مسلمان افغانستان و اسالم هراسى 

در سطح دنيا به خصوص در بين مردم غربى و دوم آماده
كردن ذهنيت مردم افغانستان و عموما تمام مردم دنيا و به ويژه دست 

اندركاران ديگركشور جهت حضور نظامى در افغانستان.
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ادامه از صفحه اول / موضوع تحركات مرزى، 
متجاوزانه  هاى  بارى  راكت  سرحدى،  تجاوزات 
افغانستان  به  ها  تروريست  آساى  سيل  گسيل  و 
اى  تازه  موضوع  ديگر  اگرچه  پاكستان،  سوى  از 
سال ها به اين سو است كه اين  نيست؛ زيرا از 
اقدامات و حمالت جريان داشته بدون آنكه هيچ 
دليل روشنى در خصوص چرايى آن وجود داشته 

باشد.
كافى  تنهايى  به  اين  منتقدان،  عقيده  به  اما 
نيست. افغانستان در حالى همچنان مورد تجاوز 
كشور پاكستان قرار مى گيرد كه بر اساس وعده 
امنيتى  و  استراتژيك  هاى  پيمان  شده،  داده  هاى 
ناتو  و  امريكا  خصوص  به  غربى  كشورهاى  با 
قرار بود كشور را در برابر تهديدها و تجاوزات 
خارجى بيمه كند؛ پس سؤال اين است كه سكوت 
سال  گذشت  از  پس  ناتو  و  ها  امريكايى  معنادار 
ها از اين اقدامات پاكستان، چه معنايى مى تواند 

داشته باشد؟
كارشناسان مى گويند در اين شكى نيست كه 
دولت و مردم افغانستان در هر صورت، قادر به 
دفاع از تماميت ارضى و حاكميت ملى خود بوده 
و هستند و اين چيزى است كه تاريخ اين كشور 
مى  گفته  اما  دهد؛  مى  شهادت  درستى  به  را  آن 
دولت  كارانه  محافظه  و  محتاطانه  برخورد  شود 
افغانستان با اين موضوع نيز ريشه در مالحظاتى 
ناشى  پاكستان  و  امريكا  روابط  بهبود  از  كه  دارد 
مى شود. اگر اين برداشت درست باشد پس عمال 
ملت و دولت افغانستان براى منافع امريكايى ها 

در برابر پاكستانى ها باج مى پردازند.
و  ناتو  موضع  آگاهان،  باور  به  وصف،  اين  با 
نيروهاى خارجى و امريكايى هم پيمان با امريكا 
انگيز  شگفت  و  جالب  بسيار  خصوص  اين  در 

است.
از  يكسال  از  پس  بارى  ناتو  وقت  سخنگوى 
حمالت راكتى پاكستان، اعالم كرد كه ناتو تاكنون 
تجاوزات  و  حمالت  تكذيب  يا  تاييد  به  قادر 

مرزى پاكستان نيست!
رسانه  مردم،  تند  انتقادهاى  كه  موضعى 
را  كشور  سياسى  نهادهاى  و  مدنى  جامعه  ها، 
اعالميه  صدور  با  بالفاصله  ناتو  و  برانگيخت 
اى اين حمالت را محكوم كرد؛ اما با اين حال، 
هيچ سخنى از تعهد خود براى كمك به نيروهاى 
امنيتى افغانستان در برابر تجاوز خارجى به ميان 

نياورد.
امريكا نيز به عنوان هم پيمان امنيتى و شريك 
راهبردى افغانستان تاكنون در اين مورد سكوت 
اختيار كرده و به اين ترتيب، بخش مهمى از پيمان 
استراتژيك و امنيتى خود با حكومت افغانستان را 

ناديده گرفته است.
دولت  است  ممكن  نظران،  صاحب  گفته  به 
سعى  داشته  اعالم  نيز  گذشته  در  كه  همانگونه 
را  تنش  كمترين  خارجى،  سياست  در  كند  مى 
ويژه  به  و  همسايگان  خصوص  به  كشورها  با 
در  رويكرد  اين  البته  كه  بگيرد  پيش  در  پاكستان 

جاى خود قابل تحسين است.
دولت  كه  باشد  اين  است  ممكن  دوم  احتمال 
در  امنيتى  نيروهاى  پذيرى  آسيب  و  ضعف  از 
نيروهاى  خواهد  نمى  و  دارد  بيم  خصوص  اين 
قابل  هم  اين  كند.  نابرابر  جنگى  وارد  را  امنيتى 
درك است؛ اما بايد اذعان داشت كه برخوردهاى 
موضوع  اين  با  خارجى  نيروهاى  مبهم  و  دوگانه 
نيز سبب اين ترديد و تزلزل افغانستان شده است.

پيمان  جهان  بزرگ  كشورهاى  با  افغانستان 
موارد  از  يكى  و  دارد  امنيتى  و  استراتژيك  هاى 
كاربرد اين نوع پيمان ها، دفاع از حاكميت ملى 
حالى  در  اين  است.  طرفين  ارضى  تماميت  و 
است كه ناتو ظرف سال ها در اين مورد، چندين 
موضع متناقض اتخاذ كرده، در ابتدا از آن اعالم 
بى خبرى كرد، بعدا آن را محكوم كرد و اكنون 
نيز با ايجاد كميسيون سه جانبه، همه مسؤوليت 
ها را بر عهده يك كميسيون غير فعال و ناكارآمد، 

محول كرده است.
نظران،  صاحب  عقيده  به  اكنون  حال،  هر  در 
و  رسيده  سازى  سرنوشت  مرحله  به  موضوع 
دولت در هر شرايطى كه قرار داشته باشد ناگزير 
به  روشن  پاسخى  و  بشكند  را  سكوت  است 
خواست هاى مردم، مجلس و نهادهاى مدنى ارائه 
خود  به  نسبت  مردم  اعتماد  به  آن،  غير  در  كند؛ 
عمال آسيب زده است. افزون بر اينكه پاكستان نيز 
به تداوم تجاوزهاى چندين ساله اش، تشجيع و 

تشويق خواهد شد.

تحركات مرزى پاكستان و انتظار 
افغانستان از هم پيمانان

ُجِالَخاُه فى مالِِه َو ِذْكُر اّهللا ِ َكثيرا؛ ْفُح َعِن النّاِس َو ُمواساُة الرَّ ثَُك بَِمكاِرِم اَالْْخالِق؟ الصَّ اَال اَُحدِّ

آيا به شما بگويم كه مكارم اخالق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن. 
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قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

حسينى مزارى در ديدار با دانش آموزان علوم قرآنى مركز تبيان:

با فراگيرى علوم قرآنى مى توان مردم را جهت درست داد

انتخابات يك روند ملى و نيازمند همكارى همه جانبه جامعه مدنى است وزارت صحت
واردات دارو از 90 شركت 

خارجى را ممنوع كرد
اين در حالى است كه عده ى از وكالى 
نهادهاى  مسوولين  از  برخى  و  پارلمان 
جامعه مدنى استفاده از كارت هاى سابقه 
در  گسترده  تقلب  آمدن  بوجود  باعث  را 
انتخابات مى دانند و تاكيد مى كنند كه بايد 

كارت هاى جديد توزيع شود.
 احمد زى اظهار داشت: برگزار كنندگان 
و  ادامه  را  مشورتى  جلسه  اين  از  هدف 
مستقل  كميسيون  ميان  گفتگو  توسعه 
ايجاد  مدنى،  جامعه  نهادهاى  و  انتخابات 
پيشرفت  باره  در  معلومات  ارائه  تفاهم، 
نهادهاى  به  كميسيون  سوى  از  اخير  هاى 
مدنى، بحث روى طرحهاى مختلف حوزه 
شوراهاى  و  جرگه  ولسى  انتخاباتى  هاى 
دهى  راى  هاى  كارت  همچنين  و  واليتى 

عنوان مى كنند.
 معاذ اهللا دولتى كمشنر كميسيون مستقل 
انتخابات نيز  در  ادامه گفت: اين كميسيون 
تعيين  اساسى  طرح   3 شدن   عملى  در  
حوزه هاى تك كرسى، دوم كوچك كردن 
حوزه ها در انتخبات پارلمانى و همچنين 
در نهايت استفاده از سرحدات واليات به 
عنوان حوزه انتخاباتى تالش خواهند كرد.

 دولتى ياد آور شد:  تك كرسى حوزه 
مشخص  جمله  از  هاى  مزيت  داراى  ها، 
ساحه،  يك  از  واقعى  نمايندگى  شدن 
موكل،  و  كيل  و  ميان  ارتباط  برقرارى 
يكدست،  پارلمان  زمينه  ايجاد  گسترش 
مساعد ساختن زمينه انتخاب براى احزاب 
راى  روند  در  سهولت  ايجاد  سياسى، 
كمپاين  بهتر  تنظيم  آرا،  شمارش  و  دهى 
انتخاباتى و كم شدن هزينه ها و همچنين 
ايجاد سهولت در برگزارى انتخابات فرعى 

مى باشد.
حوزه  معايب  و  نواقص  به  اهللا  معاذ 

در  انتخابات  مستقل  كميسيون  رئيس 
كابل گفت: بحث حوزه هاى انتخاباتى و 
چگونگى استفاده از كارت هاى راى دهى 
و  سياسى  احزاب  دهى  مشورت  نيازمند 

جامعه مدنى است.
نجيب  آوا،  گزارى  خبر  گزارش  به 
مستقل  كميسيون  رييس  زى؛  احمد  اهللا 
همه  در  كميسيون  اين  گفت:  انتخابات 
مدنى  جامعه  مشورت  با  را  كارها  شرايط 
و اهل خبره پيش برده و آنان را در مراحل 

مختلف در جريان قرار خواهد داد.
انتخابات  مستقل  كميسيون  افزود:  وى 
در بحث حوزه هاى انتخاباتى و چگونگى 
نيازمند  دهى  راى  هاى  كارت  از  استفاده 
جامعه  و  سياسى  احزاب  دهى  مشورت 
روند  يك  انتخابات  كه  چرا  است،  مدنى 
آن  در  بايد  ها  ديدگاه  و  باشد  مى  ملى 

شريك ساخته شود.
احمد زى  ادامه اداد: بر اساس تقسيم 
بندى هاى اخير 7 هزار حوزه انتخاباتى در 
تمام افغانستان وجود دارد كه با همكارى 
جامعه مدنى حوزه هاى مذكور بررسى  و 
مى  آغاز  عمًال  ولسوالى  و  واليت  هر  در 

شود.
انتخابات  مستقل  كميسيون  رئيس  
بيش  گذشته  سال   10 طى  كرد:   تصريح 
از 21 ميليون كارت راى دهى توزيع شده 
كارتها  اين  از  استفاده  چگونگى  كه  است 
نياز به مشورت جامعه مدنى، اهل خبره و 

آگاهان جامعه دارد.
وى خاطر نشان كرد: در رابطه با كارت 
مختلف  هاى  ديدگاه  شده  توزيع  هاى 
احزاب  سران  از  ى  عده  دارد،  وجود 
سياسى گفته اند كه در انتخابات آينده بايد 
شود،  استفاده  شده  توزيع  هاى  كارت  از 

عامه  صحت  وزارت  در  مسووالن 
مى گويند كه اين وزارت واردات دارو از 
ممنوع  را  خارجى  داروسازى  شركت   90

كرده است.
نورشاه   آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
دارويى  امور  تنظيم  اداره  رئيس  كامه وال، 
وزارت صحت مى گويد كه اين ممنوعيت 
شده  انجام  اداره  اين  بررسى  يك  پى  در 
كيفيت  بودن  پايين  آن،  ممنوعيت  دليل  و 

توليد اين شركت ها مى باشد.
اين  از  پيش  كه  گفت  كامه وال  آقاى 
داروسازى  شركت   467 از  افغانستان 

خارجى دارو وارد مى كردند.
فهرستى از شركت هاى ممنوع شده اعالم 
شركت هاى  كدام  شامل  كه  است  نشده 

خارجى مى شود.
در  كيفيت  بى  داروهاى  موجوديت 
بازارهاى افغانستان از چالش هاى عمده در 

سكتور صحت به شمار مى رود.
عدم  و  داروها  كيفيت  بودن  پائين 
تا  شده  سبب  داكتر  درست  تشخيص 
هزاران تن از كشور براى درمان به بيرون 

از كشور بروند.
كشورهاى  از  دارو  آمارها،  براساس 
پاكستان، ايران و هندوستان وارد مى شود.

بى  داروهاى  اكثر  كه  است  گفتنى 
وارد  پاكستانى  شركت هاى  از  كيفيت 
مجوز  آنها  از  شمارى  كه  مى شود  كشور 
عرضه توليدات شان به بازارهاى پاكستان 
را ندارند و به گونه اختصاصى براى بازار 

افغانستان دارو توليد مى كنند.

گفت:  و  كرد  اشاره  كرسى  تك  هاى 
محروم شدن اقليت ها و احزاب كوچك 
از نمايندگى، احتمال ضايع شدن راى ها، 
محدود ماندن زنان به ساحه اختصاصى و 
كاهش برنده شدن آنها در حوزه هاى تك 
كرسى از معايب عمده اين روند به شمار 

مى رود.
وى  ابراز  داشت:  آنچه در حال حاضر 
به  پاسخ  دارد  گفتگو  و  مشورت  به  نياز 
دو سوال اساسى ابطال كارتهاى راى دهى 
سابق و توزيع كارت جديد و  اعتبار دهى 
كارتهاى قبلى و توزيع كارت هاى جديد 
ببينيم  كه  است  شرايط  واجدين  براى 

كداميك بهتر خواهد بود.
دولتى گفت: ترتيب ليست راى دهندگان 
و حل چالشها و مشكالت موجود، ارتباط 
و  مشخص  مركز  به  دهنده  راى  هر  دادن 
كاهش مصارف از جمله مزيت هاى  باطل 

كردن كارت هاى قبلى مى باشد.
تهيه  مشكالت  كرد:   عنوان  اهللا  معاذ 
ليست، قرار نگرفتن برخى از مناطق تحت 
به  همچنين  و  ها  امنى  نا  دليل  به  پوشش 
خطر افتادن جان كارمندان در مناطق نا امن 
به خاطر تهيه ليست جديد نيز  از معايب 

ابطال كارتهاى قبلى به شمار مى رود.
وى  در پايان  با اشاره به اينكه اعتبار 
مزيت  داراى  نيز  قبلى  كارتهاى  به  دادن 
مصارف،  از  جلوگيرى  گفت:  است  هايى 
سهولت در تطبيق روند عمليات ثبت نام، 
اساس  بر  دهندگان  راى  ليست  ترتيب 
از  گيرى  جلو  شده،  توزيع  هاى  كارت 
ضايع شدن كارتهاى قبلى، صرفه جوى از 
وقت و عدم مشكل چند نوع كارت نيز از 
شمار  به  قبلى  كارتهاى  ابقاى  هاى  مزيت 

مى رود.

اميدوارى  ابراز  تبيان،  اجتماعى  فرهنگى 
كرد كه دانش آموزان نيز در عرصه فراگيرى 

علوم قرآنى قاطع باشند.
اگر  كه  كرد  نشان  خاطر  مزارى  آقاى 
قرآن آموزان به عنوان شخصيت هاى عامل 
بگيرند  فرا  اخالص  با  را  قرآن  قرآن،  به 
كه  نيست  شك  جاى  كنند  عمل  آن  به  و 
مورد عنايت خداوند متعال قرار مى گيرند، 
به  و  شده  عزت مند  دنيا  در  نتيجه  در  كه 
عنوان عناصر قدرتمند در جامعه ظهور و 
بروز پيدا كرده و در آخرت نيز سعادتمند 

مى شوند.
اين عالم دينى، با اشاره به آقاى قرائتى 
استاد  عامل،  مفسر،  قارى،  عنوان  به  كه 
امروز  و  مى باشد  قرآن  لحن  و  صوت 
است  كم ياب  و  نايافتنى  دست  شخصيت 
گفت: اگر دانش آموزان كنونى قرآنى چون 
آقاى قرائتى به تربيت خود اهتمام بورزند 
و  احترام  مورد  يكسو  از  توانند  مى  قطعا 
استقبال قرار بگيرند و از سوى ديگر مصدر 
خدمات بزرگ قرآنى گردند كه جامعه از 
خواهد  اعظمى  هاى  بهره  آنان  وجود  نور 
برد. دبير كل حزب اسالمى تبيان در اخير 
ابراز اميدوارى كرد كه اين كالس ها به ثمر 
بنشيند و دانش آموزان به عنوان عناصر اثر 
گذار عمل كنند و خداوند متعال به عظمت 
،عامالن  قرآن  حافظان  از  را  ما  همه  قرآن 
قرآن و در نهايت سربازان قرآن و سربازان 

امام زمان(عج) قرار بدهد.
در ابتداى اين ديدار، جناب آقاى نبوى، 
مسؤل بخش دارالقرآن مركز تبيان در مزار 
شريف، به ارائه گزارش فعاليت هاى قرآنى 
و برنامه هاى آينده اين بخش پرداخته و از 
راهنمايى  خواستار  مزارى  حسينى  جناب 
گرديد. همچنان چند تن از دانش آموزان 
پيشنهادات  ارائه  و  نظر  ابراز  به  نيز  قرآنى 

پرداختند.

دليل اين است كه هنوز فرهنگ علوم قرآنى 
در جامعه ما به خوبى جا نيافتاده و ترويج 

نشده است.
متاسفانه  امروز  افزود:  دينى  عالم  اين 
تفسير  و  قرآن  آداب  با  قرآن،  با  ما  مردم 
قرآن تا حد زيادى بيگانه هستند و آشنايى 
اين  مردم  اگر  حاليكه  در  ندارند؛  آنچنانى 
و  كنند  پيدا  اصولى  صورت  به  را  آشنايى 
قطعًا  بگيرند  فرا  را  قرآنى  علوم  فرهنگ 
سامان  را  خود  زندگى  مسير  مى توانند 
دهند؛ چون قرآن از ابتدا تا انتهاى زندگى 
و  برنامه  ما  حيات  عرصه هاى  تمام  براى 

قرآن  در  كه  نيست  چيزى  و  دارد  قانون 
ناگفته باقى مانده باشد.

دبيركل حزب اسالمى تبيان، اما خطاب 
به دانش آموزان تاكيد كرد كه تنها فراگيرى 
اثرگذارى  قرآن  تجويد  و  لحن  و  صوت 
زمانى  شما  بلكه  ندارد؛  اجتماع  در  عميق 
اثرگذار  مى توانيد  قرآنى  عوامل  عنوان  به 
باشيد كه عالوه بر صوت و تجويد مفاهيم 

قرآن را فرا بگيريد.
آقاى مزارى عالوه كرد كه شما در كنار 
صوت و تجويد بايد ترجمه و تفسير آيات 
قرآنى را فرا بگيريد و در مجموع بر عمق 

مفاهيم قرآن ورود پيدا كنيد تا هم شما را 
و  بسازد  توان مند  قرآنى  عوامل  عنوان  به 
هم شما بتوانيد در بين اجتماع كار اثرگذار 

انجام بدهيد.
داد  ادامه  تبيان  اسالمى  حزب  دبيركل 
كه حضور شما در كالس هاى قرآنى زمينه 
ورود شما در عرصه اثرگذارى حركت هاى 
آينده  در  شما  و  مى كند  فراهم  را  قرآنى 
با  كارآ  مديران  عنوان  به  توانست  خواهيد 
استفاده از علوم قرآنى مصدر خدمت براى 

جامعه افغانستان باشيد.
مركز  كه  كرد  نشان  خاطر  مزارى  آقاى 

فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان نيز در 
اين عرصه سعى مى كند تا زمينه هاى بيشتر 
و خوبترى را براى رشد و ترقى شما فراهم 
كند. وى با برشمردن سابقه كار مركز تبيان 
تربيت  و  قرآنى  علوم  آموزش  حوزه  در 
آموزان  دانش  به  آموز،  قرآن  نفر  هزاران 
آمادگى،  اين  تبيان  مركز  كه  شد  يادآور 
ظرفيت و توان مندى را دارد كه به پرورش 
فكرى قرآن آموزان كمك و زمينه حضور 
آنان را در برنامه هاى كشورى و بين المللى 

را فراهم كند.
فعاليت هاى  مركز  عمومى  رئيس 

اگر قرآن آموزان به عنوان شخصيت هاى 
فرا  اخالص  با  را  قرآن  قرآن،  به  عامل 
شك  جاى  كنند  عمل  آن  به  و  بگيرند 
نيست كه مورد عنايت خداوند متعال قرار 
عزت مند  دنيا  در  نتيجه  در  كه  مى گيرند، 
شده و به عنوان عناصر قدرتمند در جامعه 
نيز  آخرت  در  و  كرده  پيدا  بروز  و  ظهور 

سعادتمند مى شوند. 
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
دانش آموزان  با  ديدار  در  تبيان،  اجتماعى 
فراگيرى  بر  تاكيد  تبيان  مركز  قرآنى  علوم 
علوم قرآنى كرد و اظهار داشت كه فراگيرى 
مهم  و  استراتيژيك  اصل  يك  قرآنى  علوم 
است كه به وسيله اين اصل مى توان مردم 

را جهت دهى كرد.
صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
المسلمين  و  افغان(آوا)،حجت االسالم 
درجريان  مزارى،  حسينى  سيدعيسى 
از  جمعى  با  شريف  مزار  به  خود  سفر 
فعاليت  مركز  قرآنى  علوم  دانش آموزان 
شهر  در  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 

مزارشريف ديدار كرد.
به  خطاب  ديدار  اين  در  مزارى  آقاى 
آنان  كه  مسيرى  شد؛  يادآور  دانش آموزان 
را  خود  چون  است  مهم  خيلى  مى پيمايند 
به عنوان عوامل اثر گذار تربيه مى كنند تا 
در آينده در راستاى ترويج فرهنگ قرآنى 

فعاليت فراگير داشته باشند.
ترويج  و  قرآن  وسيله  به  كه  افزود  وى 
و متعالى ساختن فرهنگ قرآنى، مى توانيد 
در جامعه اثر گذار باشيد و مردم را جهت 
دهى و هدايت كنيد كه با اين كار از يك 
طرف به وظايف دينى خود عمل كرده ايد 
مردم  اجتماعى  زندگى  ديگر  طرف  از  و 

سامان پيدا مى كند.
براساس گفته هاى آقاى مزارى؛ حاال كه 
ما در كشور خود مشكالت زيادى داريم به 


