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انتخابات پارلمانى و شوراهاى ولسوالى سال آينده برگزار مى شود
برگزار  كشور  در  تقلب  بدون  و  شفاف  گونه  به  آينده  سال  ولسوالى  وشوراهاى  پارلمانى  انتخابات 

مى شود، زيرا اعضاى اين كميسيون اعالم آمادگى نموده اند.
مجيب رحمن رحيمى؛ سخنگوى رياست اجراييه طى يك نشست خبرى روز (پنجشنبه) دركابل به 
خبرنگاران گفت: حزب اسالمى در برگزارى انتخابات سال آينده كشور نيز سهيم خواهد بود تا پروسه 
برگزارى انتخابات در فضاى كامال امن برگزار شود.  به باور وى، داكتر عبداهللا رئيس اجراييه كشور، روز 
چهارشنبه بامسئولين كميسيون سمع شكايات انتخاباتى صحبت نمود و اعضاى اين كميسيون همچنان 
اعالم آمادگى براى برگزارى انتخابات نمودند. سخنگوى رياست اجراييه تاكيد كرد؛ كارت هاى راى 
دهى سابق انتخاباتى بيش از نفوس فعلى مردم افغانستان توزيع گرديده اند و اين كارت ها به هيچ وجه 
مورد قبول ملت و رياست اجراييه كشور نمى باشد و اعضاى كميسيون مستقل انتخابات به خاطر راه 
حل آن تالش نمايند. وى عالوه كرد، اگر انتخابات مطابق كارت هاى سابق راى گيرى در كشور برگزار 

گردد، پروسه شفاف بودن آن زيرسوال خواهد رفت.

يادداشتسرمقاله

مجيب الرحمن رحيمى؛ سخنگوى عبداهللا 
عبداهللا روز پنجشنبه در واكنش به خواست 
گويد  مى  بلخ  والى  نور؛  عطامحمد  هاى 
رهبران  ميان  در  حتى  ها،  خواست  اين  كه 
حكومت وحدت ملى هم مطرح نشده است.

عطامحمد  كه  را  سهمى  رحيمى،  باور  به 
غنى  جمهور  رييس  سهم  از  خواسته  نور 
رياست  سهم،  ميان  اين  در  و  بود  خواهد 

اجراييه مطرح نيست.
گفت:»30  پيش  هفته  نور  محمد  عطا 
تعدادى  ما،  به  معينيت   30 ما،  به  سفارت 
هاى  ارگان  شمول  به  مستقل،  هاى  اداره  از 
محلى به ما، 10 الى 15 واليت به ما، نصف 

كنسولگرى هاى دنيا به ما داده شود.»
سخنگوى رياست اجرايى اما گفت:«ايشان 
مى  هستند،  مذاكره  وارد  كه  كردند  اعالن 
غنى  اشرف  آقاى  از  سهمى  كه  خواهند 
رييس جمهور افغانستان، به دست بياورند... 
رهبرى  سطح  در  هنوز  تا  ها  خواست  اين 

حكومت، مطرح نشده.»
رحيمى افزود:«به اساس توافقنامه سياسى، 
حكومت وحدت ملى شكل گرفته، هيچكس 
وهيچ نيرويى نه حق دادن سهم و صالحيت 
چنين  هم  ما  نه  و  دارد  كسى  به  را  ما  هاى 

اجازه اى را به كسى مى دهيم.»
تحليلگران مى گويند كه ورود عطامحمد 
نور؛ والى بلخ به بازى هاى سياسى در كابل 
بدون شك، سهم خواهان قدرت را افزايش 
خواهد داد و دست كم از اين منظر، چالش 
تازه اى در برابر آينده حكومت وحدت ملى 

به حساب خواهد آمد.
پيش از اين نيز شمارى از منابع، از وجود 
اختالف نظرهاى عميق و شديد ميان چهره 
حزب  رهبرى  تيم  عضو  شاخص  هاى 
و  نور  عطامحمد  جمله  از  اسالمى  جمعيت 

عبداهللا عبداهللا خبر داده اند؛ ...
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در  افغانستان  در  غيردولتى  نهاد  يك 
گزارشى نوشته كه استخراج غيرقانونى معادن 
گروه هاى  تقويت  باعث  كشور،  شرق  در 

تروريستى و تبهكار شده است.
‹شبكه مبارزه با فساد ادارى در افغانستان 
كه  كرد  ادعا  گزارشى  در  چهارشنبه  روز   ›
تبهكار  دسته هاى  و  تروريستى  گروه هاى 
جيب  به  دالر  ميليون  صدها  طريق  اين  از 

مى زنند.
در  سفيد  سنگ  گزارش،  اين  براساس 
واليت ننگرهار هدف اصلى اين گروه هاست. 
در گزارش آمده كه روزانه حدود 500 موتر 
كنترل  تحت  مرزهاى  طريق  از  سنگ  اين  از 
و  مى شود  قاچاق  كشور  از  خارج  به  دولت 

حتى به اروپا مى رسد.
به گفته آنها، ادامه استخراج اين معادن نه 
مى شود؛  داعش  و  طالبان  تقويت  باعث  تنها 
بلكه حاكميت قانون را نيز تضعيف و جنگ 

را در كشور طوالنى تر مى كند.
و  طالبان  بر  عالوه  گزارش  اين  براساس 
از  شمارى  معادن  اين  استخراج  در  داعش، 
و  پارلمان  اعضاى  برخى  محلى،  مقام هاى 

زورمندان محلى نيز دست دارند.
پيشتر  نيز  معادن  پيشين  وزيران  از  يكى 
ده  در  طبيعى  منابع  و  معادن  كه  بود  گفته 
غيرقانونى  صورت  به  افغانستان  منطقه  هزار 

استخراج مى شود.
عرصه   معدود  از  يكى  افغانستان  معادن 
هايى است كه تاكنون همچنان دست  نخورده 
مثبت  پيامد  تنها  شايد  اين  است.  مانده  باقى 
باشد؛  اخير  دهه   چند  ويرانگر  جنگ  هاى 
جنگ  هايى كه همه  چيز را نابود كرد، به جز 
معادن را؛ زيرا معادن از دسترس جنگجويان 
به  نيز  خارجى  هاى  قدرت   و  بود  خارج 
دليل بى  ثباتى  هاى مداوم و عدم اطمينان و 
شكنندگى اوضاع، هرگز فرصت نيافتند تا به 

سراغ اين گنج  هاى نهان بروند...
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بازيگران تازه و آينده حكومت 
وحدت ملى

افغانستان،
معدن خوارى و تروريزم
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دو جريان اسالم امريكايى و شيعه انگليسى جهان اسالم را در 
معرض خطر قرارداده اند

حسينى مزارى در ديدار با مسؤلين كانون فرهنگى شهيدتوانا در مزارشريف عنوان كرد:

در صفحه در صفحه 44

دونالد  خبر،  ترين  تازه  اساس  بر 
اش،  حكومتى  اقدام  اولين  در  ترامپ 
صدور  و  گرفت  نشانه  را  اسالم  جهان 
رواديد براى 7 كشور مسلمان را تا اطالع 
ثانوى به تعويق انداخت. به نظر بسيارى 
ترامپ  دونالد  اقدام  اين  كارشناسان  از 
ريشه در شعارهاى انتخاباتى وى در قبل 

از پيروزى وى دارد.
انتخاباتى  هاى  كمپاين  در  ترامپ 
محدوديت  اعمال  از  همواره  خويش 
خصوص  به  و  امريكا  در  مهاجران  بر 
پذيرش  عدم  از  حتى  و  مسلمانان 
ى  متحده  اياالت  در  مسلمان  مهاجران 
كه  اما  حال  كرد.  مى  ياد  خويش  دوره 
دونالد ترامپ دوره كارى اش را در كاخ 
وعده  چنانكه  است؛  كرده  آغاز  سفيد 
بر  مبنى  را  اش  وعده  نخستين  بود  داده 
اياالت  در  مسلمان  مهاجران  محدوديت 

متحده امريكا در حال عمل كردن است.
با  ترامپ  دولت  آگاهان  ديدگاه  از 
در  مسلمان  جامعه  عليه  اقدامش  اولين 
كشورهاى  سران  كردن  آزمايش  حال 
و  او  است.  مسلمان  ملتهاى  و  اسالمى 
همفكرانش در اين مرحله سعى مى كنند 
تا با اقداماتى از نوع محدوديت در صدور 
ويزا به اتباع 7 كشور مسلمان، طاقت و 
را  مسلمان  ملتهاى  و  دولتها  حوصله 
بيازمايد و اگر چنانچه جامعه مسلمان در 
برابر اين اقدام دولت ترامپ و نظاير آن 
كنند،  اختيار  سكوت  و  نكنند  اعتراضى 
دولت ترامپ نيز بيشتر شير شده و طرح 
و قوانين سخت تر و دست و پا گير ترى 
وضع  امريكا  جامعه  مهاجران  براى  را 

خواهند كرد.
طرح  ترامپ،  دولت  ادعاى  اساس  بر 
هدف  با  امريكا  در  مهاجران  محدوديت 
سوى  از  كه  امنيتى  تهديدات  با  مبارزه 
تروريزم جامعه امريكا را تهديد مى كند، 

حاالنكه  است؛  شده  گرفته  دست  روى 
بيشترى از آگاهان بر اين باور اند كه اين 
طرح وتصميم امريكايى ها هيچ ربطى به 
تامين امنيت در امريكا ندارد؛ چرا كه به 
قول وزير امور داخله پاكستان، «در حدود 
1.5 ميليارد مسلمان در سراسر دنيا زندگى 
مى كنند و تنها چند صد تن از آن ها پيام 
صلح اسالم را نفى مى كنند. بردن انگشت 
اتهام به سمت اسالم يا مسلمانان به نفع 

تروريست ها خواهد بود.»
اسپوتنيك  خبرگزارى  از  نقل  به 
ادامه  خويش  استدالل  ادامه  در  ايشان 
مى دهند:» فرمان اجرايى دونالد ترامپ، 
رئيس جمهوورى امريكا كه بر اساس آن، 
شهروندان  و  پناهجويان  عليه  ممنوعيتى 
هفت كشور مسلمان براى سفر به اياالت 
متحده اعمال مى شود، ابزار موثرى براى 

مبارزه با تروريستم نخواهد بود.
بين المللى  يكپارچگى  اقدامى  چنين 
براى مقابله با تهديد تروريسم را از بين 
رواديد  صدور  جديد  سياست  مى برد. 
تروريست ها  بر  تأثيرى  امريكا،  توسط 
را  افرادى  دشوارى هاى  بلكه  ندارد 
تأثير  تحت  خود  كه  مى دهد  افزايش 

تروريسم هستند.
هماهنگى  و  يكپارچگى  اقدام،  اين 
ميان كشورهاى مختلف جامعه بين المللى 
براى تقابل با تروريسم را با آسيب جدى 

مواجه مى سازد.»
چنانچه وزير داخله پاكستان گفته است 
و ساير منتقدان سياست ترامپ در زمينه 
مهاجران امريكايى نيز مى گويند، تا كنون 
در  موجود  مسلمان  مهاجران  ناحيه  از 
اياالت متحده امريكا، هيچ خطرى دولت 
وملت امريكا را تهديد نكرده است و حتى 
آن زمانى هم كه برجهاى دوگانه در قلب 
اياالت متحده مورد حمله تروريستى قرار 
مهاجران  آن  عامل  شد،  منهدم  و  گرفت 
مسلمان موجود در نيويارك و يا شهرهاى 

ديگر امريكا نبودند؛ بلكه بر اساس باور 
منصف  كارشناسان  از  بسيارى  تحليل  و 
با  كه  بود  طرحى  حمله  آن  كاركشته،  و 
همدستى دو دولت رياض و واشنگتن در 
سال 2001 بوقوع پيوست؛ يا الاقل يكى 
از تحليل هاى موجود در آن زمان همين 
گزينه خودزنى امريكايى ها براى اهداف 
بزرگ تر و راهبردى تر بود كه عمده آن 
امريكايى  حضور  پاى  شدن  وا  اهداف، 
ها و در كل بلوك غرب در منطقه خاور 

ميانه به بهانه مبارزه با تروريزم بود.
و  نشد  انجام  هرگز  كه  اى  مبارزه 
فقط  ها  بهانه  گونه  اين  با  ها  امريكايى 
نهادينه  منطقه  در  را  خويش  حضور 
در  نه  ها  امريكايى  ساختند.  قانونى  و 
پيكار  دولت  مسلح  مخالفان  با  افغانستان 
واقعى و نهايى كردند و نه هم در سوريه 
دقيق  مبارزه  تروريزم  با  ليبيا  و  وعراق 
حاضر  حال  در  و  دادند  انجام  درستى  و 
ترامپ  رسيده  دوران  به  تازه  دولت  نيز 
سعى دارد تا با اين گونه سمپاشى ها و 
تبليغات عليه جامعه مسلمانان، از يك سو 
كند  تلقين  گونه  اين  امريكايى  جامعه  به 
كه وجود مهاجران مسلمان در آن كشور، 
خطرى بالقوه براى هر امريكايى است و 
پيام  اين  اسالم  جهان  به  ديگر  سوى  از 
همه  مسلمانان  كه  بدهد  را  ناجوانمردانه 
تروريست و شرور هستند و در درازمدت 
الزم است تا جامعه امريكا را ترك كنند!. 
اما هم ترامپ و هم ساير همفكرانش در 
قضيه  كه  دانند  مى  خوبى  به  وى  دولت 
از اين قرار نيست و بخش عظيم و شايد 
99 در صدى مهاجران مسلمان در امريكا 
و اروپا هيچ ربط و ميانه اى با تروريزم 
شهروندانى  آنان  بلكه  ندارند؛  شرارت  و 
پناه  غرب  به  روزگار  جور  از  كه  هستند 
برده اند و چه بسا بهتر از امريكايى ها و 
اروپايى ها به زندگى شرافتمندانه خويش 

مشغول هستند.

ممنوعيت صدور رواديد، نخستين گرد و خاِك دونالد ترامپ!
تحليل

با الگوگيرى از شهيد 
مصباح؛ عليه طاغوت هاى 
زمان خود بايد مبارزه كرد
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براى قدرتمند ساختن 
افغانستان بايد سياست شما 

مبتنى بر تدين باشد

كسى حق ندارد
سهم رياست اجرايى را به 

كسى بدهد
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مراديان:

افغانستان تاوان 
خودخواهى هاى چند عقل 

ُكل را مى پردازد
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باور  به  اگرچه   / اول  صفحه  از  ادامه 
آگاهان، هنوز نمى توان در مورد صحت و 
سقم اين ادعاها با اطمينان اظهار نظر كرد؛ 
اما اينكه به جاى داكتر عبداهللا، عطامحمد 
نور وارد چانه زنى هاى سياسى به منظور 
به  سياسى  اردوگاه  سهم  و  حق  كسب 
رهبرى حزب جمعيت شده، خود نشانگر 
آن است كه حد اقل بخشى از رهبران اين 
اين  در  عبداهللا  آقاى  عملكرد  از  حزب، 

زمينه، راضى نيستند.
و  دامنه  ميزان،  از  هنوز  وجود،  اين  با 
نور،  و  عبداهللا  نظرهاى  اختالف  گستره 
اينكه  اما  ندارد؛  وجود  دقيقى  برآورد 
كه  كند  مى  تأكيد  عبداهللا  آقاى  سخنگوى 
باقى  خودش  جاى  به  قدرت،  از  او  سهم 
است و آنچه آقاى نور قرار است به دست 
بود،  خواهد  غنى  اشرف  سهم  از  آورد، 
عنوان  به  عبداهللا  آقاى  كه  دهد  مى  نشان 
يكى از چهره هاى شاخص عضو جمعيت 
اين  از  نور  عطامحمد  نمايندگى  اسالمى، 
نشانى سياسى را قبول ندارد و چانه زنى 
تعاملى  را  غنى  اشرف  با  او  مستقيم  هاى 

شخصى قلمداد مى كند.
پيشتر آقاى نور خبر داده بود كه رياست 
جمهورى، پيشنهادهاى او را به طور كامل، 
به  اگرچه  كه  پيشنهادهايى  است؛  پذيرفته 
صورت رسمى اعالم نشده؛ اما به نظر مى 
رسد سمت ها و كرسى هايى كه آقاى نور، 
باشد.  آن  مشمول  برده،  نام  آنها  از  پيشتر 
از  را  امر  اين  بلخ،  والى  منتقدان  اگرچه 
اساس، قبول ندارند و رايزنى هاى فشرده 
سياسى ميان او و اشرف غنى را بيشتر بر 
آزادسازى  براى  نور  آقاى  تالش  محور 
دارايى هاى بلوكه شده خود و نيز خارج 
از  وى  به  وابسته  هاى  شركت  نام  كردن 
اثبات  كه  ادعايى  دانند؛  مى  سياه  فهرست 

كذب يا صدق آن، مقدور نيست.

با اين وجود، كارشناسان مى گويند كه 
در صورتى كه توافقات به دست آمده ميان 
عملياتى  مراحل  وارد  غنى،  و  نور  آقايان 
ابعاد  شود  مى  بينى  پيش  شود،  اجرايى  و 
آشكار  بهتر  آن  مثبت  يا  منفى  پيامدهاى 
از  طيفى  احتماال  كه  پيامدهايى  شود؛ 
اصلى  مفاد  رفتن  سؤال  زير  از  مسايل، 
غنى  و  عبداهللا  آقاى  ميان  سياسى  توافق 
گرفته تا دامن زدن به تنش هاى جدى و 
جمعيت  حزب  ارشد  رهبران  ميان  خطير 

اسالمى را دربر خواهد گرفت.
حكومت  آينده  براى  ميان،  اين  در 
آينده  موضوع،  ترين  مهم  ملى،  وحدت 
توافق سياسى است؛ توافقى كه به يك معنا 
به  ملى  وحدت  حكومت  ايجاد  اساسنامه 
حساب مى آيد و در صورتى كه با ورود 
بازيگران تازه اى مانند آقاى نور، مفاد اين 
حكومت  شود،  واقع  پرسش  مورد  توافق 
نياز  كارشناسان،  ديد  از  نيز  ملى  وحدت 
بازتعريفى  داشت؛  خواهد  بازتعريف  به 
جان  غياب  در  نيست  مشخص  البته  كه 
معمار  و  امريكا  سابق  خارجه  وزير  كرى؛ 
صورت  چگونه  ملى،  وحدت  حكومت 
سياسى  هاى  هزينه  چه  و  گرفت  خواهد 
سنگين ديگرى را بر نظام و مردم، تحميل 

خواهد كرد.

بازيگران تازه و آينده حكومت 
وحدت ملى

ادامه از صفحه اول / با اين حال، برخالف 
از  كنونى  نظام  داشت،  وجود  كه  انتظارى 
مهم  گام  هيچ  تنها  نه  تاكنون  پيش  سال   15
معادن  از  بهينه  استفاده  زمينه  در  مؤثرى  و 
بلكه  نكرده؛  ملى  اقتصاد  تقويت  راستاى  در 
خود در موارد فراوانى زمينه ساز سوء استفاده 
از  قبل  حساب،  اين  با  است.  شده  معادن  از 
اندازه  به  افغانستان  معادن  نيز  داعش  ظهور 
فاجعه  مسير  در  و  بود  مصيبت  دچار  كافى 

قرار داشت.
بسيارى  همانند  متاسفانه  نيز  عرصه  اين 
هاى  سرمايه  به  مربوط  هاى  عرصه  از  ديگر 
ملى كشور به صورت بى رحمانه اى به حراج 

گذاشته شده و تاراج مى شود.
از   2010 سال  در  كه  آمارهايى  براساس 
سوى سازمان زمين شناسى امريكا ارائه شد، 
افغانستان داراى منابع سرشارى از مس، طال، 
آهن، گاز، زغال سنگ، اورانيم، مرمر و مهم 

تر از همه ليتيم است.
در  امريكا  دفاع  وزارت  مقامات  از  يكى 
به  تواند  مى  افغانستان  كه  گفت  زمان  آن 

«عربستان ليتيم» تبديل شود.
بربنياد اين تحقيقات، ارزش مجموعى اين 
مى  زيرزمينى  نخورده  دست  ذخاير  و  معادن 
تواند به يك هزار ميليارد دالر برسد؛ اما مقام 
هاى دولت پيشين افغانستان مى گفتند كه اين 
معادن  مجموعى  ارزش  و  است  تقريبى  آمار 
مى  دالر  ميليارد  هزار  سه  بر  بالغ  افغانستان 

شود.
نهاد  اين  دهنده  تكان  گزارش  اينهمه،  با 
در  را  تاريكى  و  تيره  اندازى  چشم  محلى، 
اقتصادى  شكوفايى  اميد  آخرين  اين  برابر 

افغانتسان قرار مى دهد.
هايى  داده  و  ها  گزارش  نيز  اين  از  پيش 
انتشار يافته است حاكى از اينكه در گذشته، 
تاراج  در  كالن  سطوح  در  دولت  از  بخشى 
هيچ  تنها  نه  و  داشته  دست  كشور  معادن 
كارى در راستاى صيانت از سرمايه هاى ملى 
كنندگان  تاراج  دستبردزنندگان،  با  مبارزه  و 
عظيم  هاى  سرمايه  اين  بيرحم  دزدان  و 
كرده  سعى  نحوى  به  بلكه  است؛  شده  نمى 
اين  اول  رديف  متهمان  دوسيه  تشكيل  از 
پرونده جلوگيرى كند تا اين تاراج به صورت 
و  امن  فضايى  در  و  روشمند  و  سيستماتيك 

مصون از پيگرد قضايى انجام شود.
معادن  حوزه  كه  است  حالى  در  اين 
افغانستان يكى از پول  سازترين عرصه هايى 
جهانى،  هاى  كمك  تاراج  از  پس  كه  است 
و  مخدر  مواد  فروش  و  توليد  سياه  تجارت 
بى  آثار  قاچاق  مانند  ملى  هاى  سرمايه  ديگر 
مانند باستانى اين سرزمين، مى تواند هيوالى 
سيرى ناپذير فساد و مافيا را مجاب و سيراب 
تروريست  ورى  بهره  و  يافتن  دست  نمايد. 
تازه  تهديد  افغانستان،  زيرزمينى  منابع  از  ها 
معادن  عرصه  كه  است  ديگرى  جدى  و 

افغانستان را نشانه رفته است.
پيش از انتشار اين هشدارآميز مبنى بر امكان 
دسترسى داعش و طالبان به معادن افغانستان 
تغذيه  براى  آن  از  استفاده  و  كشور  شرق  در 
گزارش  تروريستى،  نيروهاى  اين  اقتصادى 
هايى منتشر شده بود حاكى از اينكه طالبان و 
ديگر گروه هاى تروريستى فعال در بدخشان 
منابع  و  معادن  از  كشور،  شرق  شمال  در 
زيرزمينى به نفع خود سوء استفاده مى كنند. 
تروريست  كه  است  شده  گزارش  همچنين 
استخراج  سنگ  زغال  حامل  موترهاى  از  ها 
شده از معادنى در شمال و مركز كشور، پول 
هاى هنگفتى به عنوان حق العبور دريافت مى 
كنند و به اين ترتيب، از درآمدهاى حاصل از 

استخراج معادن كشور، تغذيه مى كنند.
غنى؛  اشرف  كه  است  حالى  در  اينها  همه 
در  اقدامى  عمال  آنكه  بدون  جمهور  رييس 
راستاى نجات گنج هاى زيرزمينى افغانستان 
هاى  گروه  و  دولتى  فساد  هيوالى  چنگال  از 
پيشتر  دهد،  صورت  مافيايى  و  تروريستى 
سال   400 تا  افغانستان  كه  بود  شده  مدعى 
آينده از معادن خود تغذيه خواهد كرد. اميد 
هاى  گروه  افغانستان،  از  او  منظور  رود  مى 
هاى  مقام  پارلمان،  فاسد  اعضاى  تروريستى، 

محلى و زورمندان نبوده باشد.

افغانستان،
معدن خوارى و تروريزم

يادداشت دين ما عين سياست ما است و سياست 
ما عين دين ما است، هر كسى كه بر خالف 
اين مسير حركت كند در حقيقت بر خالف 

قرآن عمل كرده است
و  بيت  اهل  همايش  در  مزارى  حسينى 
پيروان  سردارى،  و  زينب  حضرت  رسانه؛ 
و  حكومت  سران  به  خطاب  سربازى  و 
مقامات گفت كه اگر عالقه داريد در راستاى 
قدرتمند ساختن افغانستان تأثيرگذار باشيد 

بايد سياست شما مبتنى بر تدين باشد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا) 
مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان 
همايش  كابل  در  خويش  مركزى  دفتر  در 
تحليلى «اهل بيت و رسانه؛ حضرت زينب، 
و سردارى، پيروان و سربازى» را با حضور 

اقشار مختلف مردم برگزار كرد.
عيسى  سيد  والمسلمين  االسالم  حجت 

حسينى مزارى دبير كل حزب اسالمى تبيان 
كه به عنوان سخنران اصلى در اين همايش 
سالروز  تبريك  ضمن  كرد،  مى  صحبت 
كبرا(س) و همچنين  زينب  ميالد حضرت 
دره  مظفر  سيد  وفات  مناسبت  به  تسليت 
صوفى از نويسنده هاى توانمند در عرصه 
هاى فرهنگى و رسانه اى كشور، به تحليل 
و چگونگى نقش حضرت زينب در عرصه 
جامعه  در  امامت  تداوم  همچنين  و  رسانه 

پرداخت.
ايران  در  پرستار  روز  به  مزارى  آقاى 
ميالد  سالروز  كشور  اين  كه  كرد  اشاره 
عنوان  اين  به  را  زينب(س)  حضرت 
بُعد  به  توجه  با  گفت:  كرده  نامگذارى 
حضور زينب كبرا(س) در عرصه نگهدارى 
بعد  حسين(ع)  امام  حضرت  خانواده  از 
براى  كردن  مادرى  و  عاشورا  روز  از 
از  پرستارى  و  بى سرپرست  و  يتيم  اطفال 
بُعد  اين  كه  است  طبيعى  سجاد(ع)؛  امام 
شخصيت(پرستارى) حضرت زينب (س)، 

بُعد خيلى مهمى به نظر برسد.
خانم  اين  ديگر  بُعد  يك  به  اما  ايشان 
بزرگ و شخصيت الگو اشاره كرد و افزود: 
امام  اهداف  تبليغ  و  رسانى  پيام  بُعد  از 
عاشورائيان  فرياد  كردن  بلند  و  حسين(ع) 
و  عصمت  خاندان  دشمنان  كردن  رسوا  و 
طهارت (ع) حضرت زينب يك الگو است.

افزود:  خويش  سخن  تكميل  در  وى 
اگر چه هر دو بُعد مهم است چه در بعد 
نبود  زينب(س)  حضرت  اگر  كه  پرستارى 
بعد از امام  ممكن بود آسيب هايى به امامِ 
و  برسد  سجاد(ع)  امام  يعنى  حسين(ع) 
وجود امامت به خطر بيافتد و اصال تداوم 
امامت با خطر جدى مواجه شود، پس در 
اين عرصه و در اين بُعد حضور حضرت 
زينب(س) به عنوان حافظ وجود امامت و 
تداوم اين خط و تضمين كننده تداوم خط 
رسول اهللا و واليت اميرالمومنين و حسن و 

حسين (ع) تعبير مى شود.
بُعد  به  كشورمان  اى  رسانه  فعال  اين 
تبليغ و رسانه اى بودن حضرت زينب(س) 
حضرت  اگر  داشت:  عنوان  و  پرداخت 
حتى  بود  نمى  عرصه  اين  در  زينب(س) 
اگر امام سجاد زنده مى بود و بعدش امام 
از  امامت  سلسله  و  بود  مى  زنده  هم  باقر 
نگاه  از  اما  مى كرد  پيدا  تداوم  جسمى  نظر 
چون  نمى شد،  مطرح  امامتى  بحث  معنوى 

كه  اينجاست  سوال  گفت:  و  پرداخت 
حضرت زينب(س) با نبود امكانات چگونه 
اى  رسانه  بزرگ  جبهه  برابر  در  توانست 
چون  برسد  موفقيت  و  پيروزى  به  دشمن 
بنى اميه و در رأسش يزيد تالش داشتند كه 
اصًال خط پيامبر(ص) و على(ع) را از روى 

زمين محو كنند.
باطل  اما  اى  رسانه  قوى  جبهه  به  وى 
و  كرد  اشاره  زينب(س)  حضرت  مقابل 
عاشورا  حادثه  آغاز  از  قبل  داشت:  عنوان 
اينها حركت هاى بسيار وسيع رسانه اى را 
دست  روى  كشتن  از  قبل  و  جنگ  از  قبل 
طرفدار  روز  آن  جامعه  اكثريت  و  گرفتند 
بنى اميه و يزيد شدند و حرف هاى يزيد 
هاى  عرصه  در  يزيد  فرماندهان  ساير  و 
اجتماعى آن روز تاثيرگذار بود و مردم را 
كسانيكه  حتى  كه  جايى  تا  داد  مى  جهت 

حضور  عاشورا  روز  و  كربال  جنگ  در 
و  عبادى  حركت  را  خود  حركت  داشتند 
براى  و  خدا  براى  و  پنداشتند  مى  اسالمى 
در  متعال  خداوند  رضايت  آوردن  بدست 
آن  در  اما  كردند.  مى  پيدا  حضور  صحنه 
طرف، در عرصه حركت رسانه اى حضرت 
زينب(س) فقط خودش است، حاال نهايت 
حضرت امام سجاد(ع) است كه در مجلس 
كارها  بقيه  ولى  كرد  سخنرانى  يك  شام 
توسط خود حضرت زينب(س) انجام مى 
شود، دست اندركار تيم رسانه اى حضرت 
زينب (س) فقط خودش است، اما در جبهه 
ديگر  نفر  صدها  و  راس  در  يزيد  مخالف 
صف كشيده اند و با تمام توان دارند كار 

مى كنند.
حسينى  والمسلمين  االسالم  حجت 
داشته  دست  ابزارهاى  مقايسه  به  مزارى 
حضرت زينب(س) و تيم رسانه اى دشمن 
پرداخت و افزود: ابزار رسانه اى در اختيار 
زينب(س) خود و زبانش است و فرصت 
هايى كه به دست مى آورد، اما در آن طرف 
در جبهه دشمن، منابر، جارچى ها، شعرا، 
ادبا، قضات، روحانيون دربارى، شخصيت 
به  اينها  همه  دولتى  اراكين  اجتماعى،  هاى 
عنوان ابزار رسانه اى در اختيار دستگاه بنى 

اميه بودند.
آقاى مزارى با طرح اين سوال كه هيچ 
حضرت  اختيار  در  اقتصادى  امكانات 
زينب(س) نبود اما آن طرف تمام امكانات 
اقتصادى آن روز دنياى اسالم در اختيار يزد 
شد كه حضرت زينب(س) موفق  بود چه 
شد و نگذاشت فرياد امام حسين(ع) ناقص 
و  گرفته  حضرت  آن  صداى  جلو  و  بماند 
مسدود شود و در سرزمين كربال محصور 
كه  شد  باعث  مؤلفه   5 كرد:  عنوان  بماند؟ 
به  زينب(س)  حضرت  اى  رسانه  حركت 

پيروزى برسد.
پيروزى  عوامل  از  يكى  خوب  مديريت 
حضرت زينب(س) در جنگ رسانه اى با 

دشمن
دبير كل حزب اسالمى تبيان مدير خوب 
پيروزى  دليل  و  مؤلفه  اولين  عنوان  به  را 
گفت:  و  كرد  اشاره  زينب(س)  حضرت 
مدير خيلى مهم است كه چه كسى باشد، 
كدام  يافته  تربيت  باشد،  خانواده  چه  از 
تربيت  را  چيزهايى  چه  و  باشد  خانواده 
يافته باشد؟...      ادامه در صفحه 3

اصًال اسالمى معنى پيدا نمى كرد تا امامت 
اگر  گردد،  جايگاهيبرخوردار  از  آن  در 
معروف  شعر  آن  نمى بود  كربال  در  زينب 
است كه «كربال در كربال مى ماند اگر زينب 

نبود» صدق پيدا مى كرد.
روز  زينب(س)  حضرت  ميالد  سالروز 

خبرنگار معرفى شود
در  اگر  زينب(س)  كرد:  تصريح  ايشان 
امام  هدف  بود  نمى  رسانى  پيام  عرصه 
حسين (ع) مبنى بر اجراى امر به معروف 
و نهى از منكر و تالش براى احياى اسالم 
براى  حسين  امام  قيام  نمى رسيد،  نتيجه  به 
احياى اسالم، مبارزه با خرافات و طاغوت 
و براى نجات مسلمان ها بود تا اسالم را 

در متن زندگى انسان ها بياورد.
وى در تكميل بحث الگو بودن حضرت 
رسانه  و  پرستارى  موضوع  در  زينب(س) 

دو  هر  در  (س)  زينب  حضرت  افزود: 
همه  براى  رسانى،  پيام  و  پرستارى  بخش 
بشريت  همه  براى  ها،  خانم  براى  فقط  نه 
الگو است، براى همه مسلمان ها مى تواند 
و  مادرى  عرصه  در  هم  باشد،  سرمشق 
عيال  و  اهل  به  كردن  خدمت  و  پرستارى 
همچنين  و  خود  اطرافيان  خانواده،  خود، 
و  انسانى  جامعه  براى  فداكارى  و  سايرين 
هم  اسالم،  تبليغ  عرصه  در  هم  و  بشرى 
و  عصمت  اهلبيت  رسانى  پيام  عرصه  در 

طهارت.
خودم  چون  كرد:  تصريح  مزارى  آقاى 
از اهميت كار رسانه مطلع هستم و ميدانم 
چه  حرفه  اين  و  شغل  اين  و  حركت  اين 
قطعٌا  دارد،  انسانى  سرنوشت  در  تاثيراتى 
به بُعد رسانه اى بودن حضرت زينب(س) 
روز  را  امروز  و  كردم  مى  بيشتر  توجه 

خبرنگار اعالم مى كردم.
با دست خالى هم مى شود كار كرد اما 
اختيار  در  را  كار  اصلى  هاى  مولفه  بايد 

داشته باشيم
پاسخ  در  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
براى  كنند  مى  عنوان  كه  كسانى  انتقاد  به 
كار كردن در عرصه زنان امكانات كم است 
چندين  طرح  با  كرد،  توان  نمى  فعاليت  و 
سوال با اين مضمون كه در سرزمين كربال 
راستاى  در  امكانات  كدام  با  حسين  امام 
اجرا و تحقق خواسته هاى خدا قيام كرد؟ 
و  دينى  مرجع  كدام  را  كربال  كاروانيان 
حضرت  اصوال  يا  كرد؟  حمايت  مذهبى 
زينب با چه امكاناتى قد علم كرد و تحولى 
بنيادهاى  كه  كرد  ايجاد  بشريت  دنياى  در 
مواجه  مخاطره  با  را  اسكتبار  و  طاغوت 
نتيجه  اين  به  بايد  ما  داشت:  اظهار  كرد؟، 
دست  با  برادران،  و  خواهران  كه  برسيم 
امكانات  نبود  با  كرد،  كار  شود  مى  خالى 
مى شود كار كرد، با كمبود امكانات ميشود 
كار كرد، اما به شرطى كه ما آن مولفه هاى 
اصلى كار را در اختيار داشته باشيم، ما آن 
مولفه ها و عواملى كه باعث پيروزى يك 
داشته  اختيار  در  را  آن  شود  مى  حركت 
باشيم، اگر آن مولفه ها را داشتيم حركت ما 
اثر گذار است، حرف ما در قلوب انسانها 
حضور پيدا مى كند و سلطان قلب ها مى 

شود و قلب ها را جهت مى دهد.
مدير مسئول روزنامه انصاف به رويكرد 
مبارزات و بُعد رسانه اى حضرت زينب(س) 

براى قدرتمند ساختن افغانستان بايد سياست شما 
مبتنى بر تدين باشد

حسينى مزارى در همايش «اهل بيت و رسانه؛ حضرت زينب و سردارى، پيروان و سربازى» خطاب به سران حكومت:
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حسينى مزارى در همايش «اهل بيت و رسانه؛ حضرت زينب و سردارى، پيروان و سربازى» خطاب به سران حكومت:

براى قدرتمند ساختن افغانستان بايد سياست شما مبتنى بر تدين باشد

طبيعتًا  افزود:  وى   / دوم  صفحه  از  ادامه 
است  تيم  اين  مدير  كه  زينب(س)  حضرت 
متولد خانواده على و فاطمه و منتسب به اين 
خانواده است. از نگاه تربيت هم تربيت يافته 
در  چه  اگر  است.  على(ع)  توان  پر  دستان 
دامان مادرى مثل حضرت فاطمه الزهرا(س) 
پدر  اختيار  و  خدمت  در  اما  بود  شده  متولد 
قرار داشت و در حيطه اختيارات و مديريت 
كنار  در  وى  بود.  شده  تربيت  ايشان  تربيتى 
امام حسن و امام حسين بود؛ حضرت زينب 
تا روز عاشورا از اين امام بزرگوار فرا گرفته 
امام  حضرت  كه  لحظه  آخرين  تا  حتى  بود 
(س)  زينب  حضرت  خواهرش  با  حسين 
مى  نشان  راهكار  ايشان  به  كرد  مى  صحبت 
داد. مى گفت كه بعد از من چه حركتى داشته 
باش و چه رسم و رسومى را در پيش بگيرد.

چنين  يك  داشت:  اظهار  مزارى  آقاى 
طبيعى  است،  تيم  اين  مسوول  شخصيتى 

گذار  تاثير  ها  انسان  دهى  سازمان  جهت  در 
ى  نافى  ديانت  اگر  همچنان  بود؛  نخواهد 
سياست باشد باز هم تاثير گذار نخواهد بود، 
تصريح كرد: دين ما عين سياست ما است و 
سياست ما عين دين ما است، هر كسى كه بر 
خالف اين مسير حركت كند در حقيقت بر 

خالف قرآن عمل كرده است.
وى بيان داشت: كسانى كه امروز در عرصه 
اسالمى  مفاهيم  از  اما  دارند  حضور  سياسى 
بلكه  كنند  نمى  استفاده  اسالمى  مطالب  و 
انحراف  مسير  در  اسالمى  مسير  برخالف 
حركت مى كنند اينها نه تنها در راستاى جهت 
دهى جامعه افغانستان تاثير گذار نيستند، بلكه 
حركت  اسالمى  جامعه  تخريب  راستاى  در 

مى كنند.
به  خطاب  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
جريان  احزاب،  سياسيون،  حكومت،  رهبران 
ها و وزرا گفت: هر كدام تان اگر عالقه داريد 

اقتدار در بين مردم خود اثرگذار باشيم بايد 
در رابطه با اين موضوع توجه داشته باشيم به 
خصوص كسانيكه امروز رسانه دار هستند و 

سعى ميكنند در اين عرصه اثرگذار باشند.
موقعيت شناسى تأثير به سزايى در جهت 

دهى انسان ها دارد
موقعيت شناسى سومين مؤلفه اى بود كه 
حضرت زينب از آن خوب بهره بود و آقاى 

مزارى نيز به آن اشاره كرد.
آقاى مزارى گفت: حضرت زينب (س) مى 
داند در كجا و چگونه حرف بزند، در كوفه 
ايراد  بايد  شرايطى  چه  در  را  غرا  خطبه  آن 
كند. اگر حضرت زينب(س) موقعيت شناس 
حساس  هاى  موقعيت  نميتوانست  و  نبود 
حرفش  بزند،  حرف  تا  دهد  تشخيص  را 
اى  رسانه  تيم  حركت  قطعًا  باشد،  تاثيرگذار 
حضرت زينب(س) شكست ميخورد و نمى 
عمل  بزرگش  برادر  اهداف  مطابق  توانست 

نيست، قرآن براى مديريت جامعه آمد، پيامبر 
و  شد  مبعوث  جامعه  مديريت  براى  اسالم 
تمام پيامبران الهى براى مديريت آمدند و در 

خدمت بشر قرار گرفتند.
در  افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  رئيس 
مديريت  داشت:  اظهار  خوش  بحث  تكميل 
اين  اش  معنى  سياست  سياست،  همان  يعنى 
را  انسانى  جامعه  بتوانيد  شما  اگر  كه  است 
سياست  درست  يعنى  كنيد  مديريت  درست 
نگاه  از  و  هم  با  مديريت  و  سياست  كرديد، 
من و بنابر تحليل من يكى است پس بنا بر 
اين علمايى كه ميگويند آقا سياسى اش نكن، 
حضور  سياسى  عرصه  از  دور  كه  علمايى 
اين  عمداً  اگر  و  كنند  مى  زندگى  و  دارند 
مسيررا بپيمايند دقيقًا در برابر خدا و احكام 

او قرار گرفته اند.
سياست  از  دين  معتقدند  كه  كسانى 

جداست در برابر خدا قرار دارند

هدف بايد مقدس و روشن گرى افكار و 
اذهان مردم به سمت خدا باشد

«هدف» پنجمين مؤلفه اى بود كه حسينى 
در  زينب  حضرت  پيروزى  امر  در  مزارى 
تداوم خط امامت آن را مورد بررسى قرار داد.
وى با طرح اين سوال كه منظور از حركت 
ما رسيدن به چه هدفى است آيا هدف روشن 
بسوى  مردم  كردن  هدايت  و  مردم  گرى 
و  مردم  كشاندن  ذاللت  به  نه  يا  خداست 
است،  طاغوت  سوى  به  مردم  دادن  حركت 
خدا  سمت  به  ما  حركت  اگر  داشت:  اظهار 
به  مردم  اذهان  و  افكار  گرى  روشن  و  باشد 
مقدسى  هدفى  هدف  اين  باشد  خدا  سمت 
است و اگر حتى با دست خالى دوستان در 
راستاى اين هدف حركت و حرف زده شود 
و شعار داده شود پيروزى از آن حركتى است 
كه با اين شيوه و با داشتن اين هدف كار مى 
كنند و در صحنه حضور دارند و فعاليت مى 

خيلى  مدير  اى  رسانه  حركت  در  كه  است 
مهم است اگر به خصوص در عرصه حركت 
هاى اسالمى باشد و بخواهد يك خط رسانه 
اى دينى و اسالمى را جهت دهد، مدير بايد 
مديرى باشد كه از يك خانواده قابل اعتماد 
و  مومن  پدر  كه  باشد  اى  خانواده  باشد. 
متدين، مادر مومنه و متدينه و در دامان آنها 

تربيت خوب يافته و آموزش ديده باشد.
وى گفت: اين اولين مولفه تيم رسانه اى 
حضرت زينب (س) بود كه در پيروزى اش 
نقش مهم داشت؛ اما تيم مخالف اش يزيد كه 
شما ميشناسيد استاد و معلم اش يك يهودى 
كه  بود  شده  استخدام  پدرش  توسط  كه  بود 

يزيد توسط اين استاد آموزش مى ديد.
اشاره  با  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
رسانه  كار  خواهد  مى  كسى  اگر  اينكه  به 
باشد  اثرگذار  جامعه  در  و  كند  اسالمى  اى 
حضرت  پيروزى  دليل  و  مؤلفه  اولين  بايد 
زينب(س) را رعايت كند گفت: اگر در راس 
نااليق  مدير  يك  اسالمى  وزين  رسانه  يك 
آن  كه  است  طبيعى  بگيرد  قرار  ناشايسته  و 
رسانه از اثرگذارى برخوردار نخواهد شد ولو 
ترين  متعبد  خود  هاى  برنامه  در  شما  اينكه 
بياوريد،  را  بزرگى  هاى  شخصيت  و  ها  آدم 
از  اى  رسانه  بستر  چون  نيست  تاثيرگذار 
يك مديريت شايسته دينى و آسمانى و الهى 

برخوردار نيست.
حسينى مزارى تصريح كرد: امروز اگر هر 
رسانه و حتى رسانه خود ما با مشكالتى ممكن 
است مواجه باشد از اين ناحيه و در حول اين 
موضوع و در داخل اين دايره خواهد بود و 
ان شاءاهللا شخصيت هاى مسلمان و متدينين 
ما براى رفع اين معضل درعرصه رسانه هاى 
ها  مديريت  و  بكوشند  بايد  اسالمى  و  دينى 
را مديريت هاى ارزشى و خدا خواه بسازند.

مؤلفه  دومين  خوب  و  مناسب  برنامه 
پيروزى حضرت زينب بر تيم رسانه اى بنى 

اميه
در  افغان(آوا)  صداى  خبرگزارى  رئيس 
تحليلى  همايش  در  خويش  سخنرانى  ادامه 
و  زينب،  حضرت  رسانه؛  و  بيت  «اهل 
سردارى، پيروان و سربازى» كه روز پنجشنبه 
كابل  در  تبيان  مركز  اجتماعات  سالن  در 
به  خوب  و  مناسب  «برنامه»  شد،  برگزار 
زينب  حضرت  پيروزى  مؤلفه  دومين  عنوان 
كرد  اشاره  دشمن  اى  رسانه  جريان  برابر  در 
اظهار داشت: حضرت زينب از لحظه اى  و 
كه از كربال حركت مى كند، به كوفه مى رود، 
بعد شام و بعد هم مدينه مى رود. برنامه اى 
كه حضرت زينب در دست تهيه ديده است 
و  كند  مى  تعقيب  را  آنها  گام  به  گام  بعد  و 
مورد اقدام قرار مى دهد اين خودش خيلى 

مهم است.
عرصه  در  بخواهيم  اگر  هم  ما  افزود:  وى 
فعاليت هاى رسانه اى توفيق پيدا كنيم و در 
شويم  موفق  استكبار  غول  هاى  رسانه  برابر 
سرزمين  در  مصونيت  ايجاد  جهت  در  و 
ها  انسان  اذهان  دهى  جهت  و  اسالمى  هاى 
ايجاد  و  ها  مسلمان  زندگى  دهى  سازمان  و 

تاثير  افغانستان  ساختن  قدرتمند  راستاى  در 
گذار باشيد و عمل درست داشته باشيد بايد 
سياست  باشد.  تدين  بر  مبتنى  تان  سياست 
يك  در  شما  باشد،  اسالمى  سياست  شما 
كشور اسالمى فعاليت و حضور داريد، نمى 
شود كه در اين كشور مسلمان شما تنها به 
تنها  نه  سياست  اين  كه  بپردازيد  سياستى 
دين  خالف  بر  بلكه  نباشد،  دين  بر  مبتنى 
و آموزه هاى مذهب باشد. طبيعى است كه 
نزديك  سقوط  و  فنا  به  را  كشور  روند  اين 
سطح  در  مشكلى  اگر  امروز  و  كرد  خواهد 
افغانستان داريم ناشى از يك چنين سياست 
به  توجه  با  مزارى  حسينى  باشد.  مى  هايى 
مولفه حركت رسانه اى حضرت زينب(س) 
به همه جوامع اسالمى و به همه شخصيت 
ها از دولت گرفته تا پايين، پيشنهاد كرد كه 
بايد  تان  سياست  داريد،  سياسى  كار  اگر 

مبتنى بر دين باشد.
وى خطاب به مقامات گفت كه اگر شما 
طبعًا  باشيد،  داشته  دين  بر  مبتنى  سياست 
و  ارتقاء  و  كشور  دهى  سازمان  جهت  در 

قدرتمند ساختن كشور موفق خواهيد شد.
معتقدند  كه  كسانى  به  پاسخ  در  وى 
خودش  اسالم  گفت:  نيست  سياسى  اسالم، 
دينى  اسالمى  سياست  و  است  سياسى  دين 
است و بين سياست و خود دين هيچ تفاوتى 

شناسى  موقعيت  مردم،  بين  بنابراين  كند، 
حضرت زينب(س) بسيار برجسته است.

ايشان خطاب به مردمى كه در اين همايش 
كه  هايى  خانم  و  آقايان  گفت:  بودند  آمده 
در اين عرصه فعال هستند بايد توجه داشته 
موقعيت  يا  حال  مقتضاى  بحث  كه  باشند 
اثر  راستاى  در  مهم  بسيار  مطلب  شناسى 
و  اسالمى  و  دينى  هاى  حركت  گذارى 
حركت سياسى و تاثير گذار در جهت دهى 

انسان ها خواهد بود.
قدرتمند  راستاى  در  داريد  عالقه  اگر 
بايد  باشيد  تأثيرگذار  افغانستان  ساختن 

سياست شما مبتنى بر تدين باشد
را  زينب(س)  حضرت  سياست  وى 
چهارمين مؤلفه پيروزى اين زن بزرگ اسالم 
عنوان كرد و بيان داشت: حضرت زينب(س) 
جعل  سياست  و  نيرنگ  فريب،  سياست  از 
زينب  حضرت  سياست  بود.  دور  به  بازى 
سياست قرآن بود. آنچه را كه قرآن و پيامبر 
افكار  با  برخورد  در  كرده  مطرح  اسالم 
عمومى جواز مى دانست. حضرت زينب از 
آن سياست استفاده مى كرد به همين خاطر 
هاى  صحبت  و  زينب  حضرت  حركات 

حضرت زينب تاثير گذار بود.
به  اشاره  با  افغانستان  مدار  سياست  اين 
باشد  ديانت  ى  نافى  سياست،  اگر  اينكه 

كنند و عرق ريزى دارند و در نهايت براى به 
شهادت رسيدن آمادگى دارند.

كشورمان  سياسى  و  فرهنگى  فعال  اين 
در  داريم  عالقه  امروز  اگر  اينكه  به  اشاره  با 
ما  حركت  و  باشيم  قدرتمند  موجود  شرايط 
اثرگذار باشد بايد در همه عرصه به حضرت 
اصول  اين  افزود:  كنيم،  تأسى  زينب(س) 
ما  همه  براى  است  مناسبى  بسيار  شيوه  و 
و  بدستان  قلم  بزرگان،  كه  هستم  اميدوار  و 
و  كنند  تحقيق  راستا  اين  در  ما  انديشمندان 
مطالب تحقيقى ارايه كنند و مردم را از اين 
ببخشند  نجات  سرنوشتى  بى  و  سرگردانى 
نجات  مشكالت  همه  اين  از  را  افغانستان  و 
ببخشند و در برابر تروريزم و عوامل ناامنى 
در همه مردم ايجاد مصوونيت كنند تا كشور 

مقتدر و با عظمت داشته باشيم.
اگر بر اساس اصول ائمه معصومين عمل 
كنيم از فردا در كشور تحول ايجاد مى شود

هاى  حركت  در  ما  امروز  اگر  افزود:  وى 
بينيم  مى  ما  اگر  ايم،  وامانده  خود  مبارزاتى 
دشمن  اى  رسانه  قدرتمند  هاى  دستگاه  كه 
در سراسر دنيا در راستاى جهت دهى افكار 
نتايج  به  و  كنند  مى  عمل  موفق  ها  مسلمان 
و اهداف شان مى رسند، براى اين است كه 
ائمه  كه  اصولى  آن  اساس  بر  ها  مسلمان  ما 
آن  براساس  اند،  كرده  مطرح  ما  معصومين 
زينب  حضرت  اى  رسانه  تيم  كه  شرايطى 

(س)داشت، عمل نمى كنيم.
حاال  همين  از  ما  اگر  گفت  مزارى  آقاى 
به  و  اسالمى  اصول  به  كه  بگيريم  تصميم 
كرده  مطرح  ما  معصومين  ائمه  كه  اصولى 
اند برگرديم و براساس آن اصول عمل كنيم، 
از  شود،  مى  ايجاد  تحول  كشور  در  فردا  از 
خواهد  رونما  خوب  شرايط  كشور  در  فردا 
شد، از فردا در كشور لرزه به اندام دشمنان 
در  ما  دوستان  دل  شد،  خواهد  ايجاد  ما 
و  شد  خواهد  شاد  كشور  از  خارج  و  داخل 
ما ميتوانيم افغانستان را از اين بحران نجات 
بدهيم، ما ميتوانيم دولت و نظامى كه امروز 
نجات  را  شده،  گرفتار  مختلف  مشكالت  با 
دهيم و حمايت اش كنيم و پايه هاى اين نظام 
مديريت  راستاى  در  تا  بسازيم  مستحكم  را 

كشور راحت و قوى عمل كند.
بخش  در  تبيان  اسالمى  حزب  كل  دبير 
دوم سخنان خويش به شخصيت سيد مظفر 
دره صوفى فعال رسانه اى و فرهنگى كشور 
صداى  خبرگزارى  نويسندگان  از  يكى  و 
افغان(آوا) كه چندى پيش بر اثر سكته قلبى 
درگذشت اشاره كرد و گفت: وى نه تنها يك 
نويسنده، بلكه داراى مكتب فكرى و صاحب 

انديشه بود.
فرهنگى  جامعه  مزارى،  آقاى  عقيده  به 
افغانستان به وجود مانند دره صوفى نياز دارد.

رئيس خبرگزارى صداى افغان(آوا) افزود:، 
روزگار  بدى  از  كه  بود  كسى  صوفى  دره 
كه  هايى  ويژگى  دليل  به  و  نداشت  شكايت 
داشت و افزون بر آن نويسنده اى توانمند بود 
از اين لحاظ براى همه به خصوص فرهنگيان 

و اهل رسانه قابل احترام است.

تا  كه  بزرگوارى  ازعلماى  من  افزود:  وى 
هنوز با اين شعار زندگى كرده اند كه سياست 
يا  است  ديانت  از  جدا  سياست  كن،  رها  را 
اين  گويم  مى  است،  سياست  از  جدا  ديانت 

مسير را رها بكنند.
ايشان خطاب به علمايى كه دين و سياست 
را از هم جدا مى دانند تصريح كرد: اگر اين 
طيف نمى دانند، مطالعه بكنند و بدانند و اگر 
عمدا اين مسير را ادامه مى دهند پس ما بايد 
حساب كار خود را از اين چنين علما، از اين 
گونه  اين  كه  كنيم  جدا  ها  شخصيت  چنين 
شخصيت ها و اين گونه علما در مسير حق 
قرار ندارند، در مسير خدا قرار ندارند، بلكه 
در برابر خدا هستند و در برابر كون و مكان، 
در برابر قوانين تكوينى و تشريعى خدا قرار 

دارند.
پيروزى  مؤلفه  چهارمين  تكميل  در  وى 
اذعان  طاغوتيان  برابر  در  زينب  حضرت 
همان  زينب  حضرت  سياست  اين  داشت: 
سياست اسالمى و همان سياست برگرفته از 
قرآن و انديشه پيامبر وعلى و فاطمه و حسن 
و حسين بود، اين بود كه حضرت زينب در 
مى  پيروز  و  موفق  خود  اى  رسانه  حركت 
شود و اسالم را براى شما به وديعه مى گذارد 
و مذهب و مكتب اهلبيت عصمت و طهارت 

را براى ما و شما به وديعه مى گذارد.

دبير كل حزب اسالمى تبيان خطاب به رهبران حكومت، سياسيون، احزاب، جريان ها و وزرا گفت: 
هر كدام تان اگر عالقه داريد در راستاى قدرتمند ساختن افغانستان تاثير گذار باشيد و عمل درست 
داشته باشيد بايد سياست تان مبتنى بر تدين باشد. سياست شما سياست اسالمى باشد، شما در يك 
كشور اسالمى فعاليت و حضور داريد، نمى شود كه در اين كشور مسلمان شما تنها به سياستى 

بپردازيد كه اين سياست نه تنها مبتنى بر دين نباشد، بلكه بر خالف دين و آموزه هاى مذهب باشد. 
طبيعى است كه اين روند كشور را به فنا و سقوط نزديك خواهد كرد و امروز اگر مشكلى در سطح 

افغانستان داريم ناشى از يك چنين سياست هايى مى باشد.
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مطالعات  انستيتوت  رييس  مراديان،  داوود 
استراتژيك افغانستان روز (پنج شنبه) در نشستى 
سياست  پيرامون  ملى  «گفت وگوى  نام  زير 
تاوان  افغانستان  گفت:  كابل  در  كشور»  خارجى 

خودخواهى هاى چند عقل ُكل را مى پردازد.
او تأكيد مى كند كه يكى از آفت هاى سياست و 
جامعة افغانستان، جذابيت و پذيرش تك روى ها 

و تصميم هاى «عقل ِ ُكل محور» است.
در  نيز  ملى  امنيت  پيشين  رييس  صالح،  امراهللا 
افغانستان  خارجى  سياست  گفت،  نشست  اين 
بيگانه  «نان آور  است؛  اساسى   معضلة  دو  داراى 
اين  ميان  كه  زمانى  تا  و  ناكس»،  سياسى  قشر  و 
دو هم سويى به وجود نيايد؛ افغانستان به سياست 

خارجى مدون دست نمى يابد.
افغانستان  ملى،  امنيت  پيشين  رييس  گفتة  به 
بى ريشه  افرادى  دست  به   2011 سال  از  پس 
دست  از  را  جهانى  فرصت هاى  همه  كه  افتاد 
سياست  زبان  اگر  مى گويد،  صالح  آقاى  دادند. 
خارجى افغانستان به گونة درست مديريت نشود، 
خواهند  فزونى  روز  به  روز  منطقه يى  تنش هاى 

يافت.
شوراى  پيشين  مشاور  اسپنتا،  دادفر  رنگين 
افغانستان  مى گويد،  نشست  اين  در  هم  امنيت 
متوازن،  خارجى  سياست  بايد  كنونى  شرايط  در 
كثيرالمحور و دور از تبارگرايى را در پيش گيرد.

سياست  كه  زمانى  تا  اسپنتا،  آقاى  گفتة  به 
از  چالش ها  نشود،  كثيرالمحور  كشور  خارجى 

ميان نخواهند رفت.
شوراى  پيشين  مشاور  نوشت  وطندار  سالم 
ملى  وحدت  حكومت  كه  مى كند  تأكيد  امنيت 
بايد نگرانى هاى كشورهاى منطقه پيرامون داعش 
به  تبديل  افغانستان  نگذارد  و  بگيرد  جدى  را 

تخته خيز تروريست ها به كشورهاى ديگر شود.
خارجه  وزارت  معين  انديشه،  نصيراحمد  اما 
از  برخاسته  كشور  كنونى  مشكالت  مى گويد، 
خواستار  انديشه،  آقاى  است.  بيرونى  عوامل 
اجماع نهادهاى داخلى و شهروندان كشور براى 

تعيين سياست خارجى ست.
به گفتة آقاى انديشه، كشورهاى منطقه خواهان 
سياست خارجى بى طرفانة افغانستان در قضاياى 

منطقه و جهان اند.

مراديان:
افغانستان تاوان خودخواهى هاى چند 

عقل ُكل را مى پردازد

اعالم فهرست درخواست هاى  از  پس  روز  دو 
مى گويد  اجرايى  رياست  ارگ،  از  نور  عطامحمد 
كه آقاى نور از آدرس اين نهاد وارد گفت وگو با 

ارگ نشده است.
رحيمى،  مجيب  آوا،  خبرگزارى  به گزارش 
سخنگوى رياست اجرايى كشور در يك نشست 
رياست  از  نمايندگى  به  گفت:  كابل  در  خبرى 
فردى  هيچ  افغانستان  اسالمى  جمهورى  اجرايى 
اجرايى  رئيس  نيست،  جناح  هيچ  با  مذاكره  وارد 

از اين نهاد نمايندگى مى كند.
عطامحمد نور، سرپرست واليت بلخ و رئيس 
اجرايى حزب جمعيت اسالمى از مدتى به اين سو 
مذاكراتى را با رئيس جمهور غنى آغاز كرده است.

سفارت  سى  گفت:  قبل  روز  چند  نور  آقاى 
هاى  اداره  از  تعدادى  ما،  به  معينيت  سى  ما،  به 
مستقل، به شمول ارگان هاى محلى به ما، ده الى 
پانزده واليت به ما، نصف كنسول گرى هاى دنيا 

به ما داده شود.
را  اجرايى  رياست  تند  واكنش  اظهارات  اين 

برانگيخته است.
اجرايى  رياست  سخنگوى  رحيمى،  مجيب 
كشور مى گويد كه هيچ نيرويى حق ندارد سهم اين 

نهاد را به كسى ديگر بدهد.
نامه  توافق  اساس  به  افزود:  رحيمى  آقاى 
سياسى، حكومت وحدت ملى شكل گرفته، هيچ 
كس و هيچ نيرويى نه حق دادن سهم و صالحيت 
هاى ما را به كسى دارد و نه ما هم، چنين اجازه اى 

را به كسى مى دهيم.
به  اجرايى  رياست  كه  است  بارى  اولين  اين 
عطامحمد  اظهارات  و  مذاكرات  به  رسمى  گونه 

نور واكنش نشان مى دهد.
سخنگوى  اظهارات  اين  به  تاكنون  نور  آقاى 
رياست اجرايى واكنشى تاكنون نشان نداده است.

كسى حق ندارد سهم رياست اجرايى را به 
كسى بدهد

گزارش
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آيا به شما بگويم كه مكارم اخالق چيست؟ گذشت كردن از مردم، كمك مالى به برادر (دينى) خود و بسيار به ياد خدا بودن. 
معانى األخبار، ص 191، ح 2

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

حسينى مزارى در ديدار با مسؤلين كانون فرهنگى شهيدتوانا در مزارشريف عنوان كرد:

دو جريان اسالم امريكايى و شيعه انگليسى جهان اسالم را در معرض خطر قرارداده اند
كه عنوان كردم؛ وظايف مراكز فرهنگى ى 
فعالى چون كانون شهيد توانا بسا سنگين و 
فشرده خواهد بود و مى طلبد كه در آينده 
در  فراگير  و  جدى  حضور  حاال  از  بيش 

صحنه داشته باشد.
منشى  توانا  عبدالرؤوف  استاد  سپس 
شوراى علما و اخوت اسالمى در واليت 
حسينى  آقاى  هاى  صحبت  تاييد  با  بلخ، 
گوناگون  هاى  توطئه  برشمردن  و  مزارى 
عليه جهان اسالم به خصوص مردم متدين 
ترويج  راستاى  در  افغانستان،  مسلمان  و 
گرى  بيدار  و  اسالمى  افكارناب  توسعه  و 
آمادگى  و  عالقه  ابراز  كنونى  جوان  نسل 
كرد و گفت: كانون فرهنگى شهيد توانا از 
ابتداى تاسيس تاحاال سعى كرده است در 
دشمنان  هاى  توطئه  كردن  خنثى  راستاى 
و  تشيع  ميان  دستگى  دو  ايجاد  بر  مبنى 
تسنن كار كرده و در مسير تقريب مذاهب، 

گامهاى مهمى برداشته است.
افكار  از  ابرازبيزارى  با  توانا  آقاى 
تالش  هرگونه  افراطى،  شيعيان  و  وهابيت 
براى ايجاد فاصله ميان شيعيان و سنيان را 
كار مستكبران جهانى و گروه هاى وابسته 
و منافقان داخلى دانست و از تمام جريان 
دعوت  مشترك  مبارزه  براى  اسالمى  هاى 

به عمل آورد.
در پايان، استاد توانا و همكاران ايشان، 
گسترده  هاى  فعاليت  از  سپاسگذارى  با 
مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان 
در افغانستان و به خصوص نمايندگى اين 
تشكيالت در واليت بلخ در راستاى تنوير 
افكار عمومى و حركت در مسير همسويى 
شيعيان و سنيان، لوح سپاس همراه با يك 

كتاب به آقاى حسينى مزارى اهدا كرد.
به  مربوط  توانا  استاد  كه  است  گفتنى 
يك خانواده بزرگ جهاد بوده و برادرايشان 
نهضت  پيشگامان  از  توانا  عبدالقاد  استاد 
اسالمى در كشور بوده و نيز ده ها تن از 
عوامل  وسيله  به  ايشان  خانواده  اعضاى 
رسانده  شهادت  به  و  دستگير  كودتا  رژيم 

مى شوند.
اهل  شخصيتهاى  جمله  از  توانا  استاد 
پيشرفت  و  رشد  دغدغه  كه  است  سنت 
جهت  در  همواره  داشته  را  مسلمانان 
نزديكى شيعه و سنى در افغانستان دارد و 
در اين عرصه گامهاى بسيار مثبت و ارزنده 

اى گذاشته است.

پيروان مذاهب مختلف اسالمى را نيز تهيه 
و دراختيار هر دو جريان وهابيت و شيعيان 

افراطى قرار مى دهند.
گفت:  تبيان،  اسالمى  حزب  دبيركل 
افكار  به  مبتنى  هاى  جريان  همينكه 
چينى  توطئه  جهان  شيعيان  عليه  وهابيت، 
نرم  حركت  طريق  از  ابتدا  در  و  كنند  مى 
از  اى  رسانه  خصوص  به  هاى  فعاليت  و 
حق،  اصطالح  به  وصال  و  كلمه  جمله 
فيمابين  روابط  كردن  متنشنج  راستاى  در 
و  دارند  روزى  شبانه  تالش  سنى  و  شيعه 
از سوى ديگر جريان شيرازى ها و شاخه 

هاى مرتبط به اين جريان در ايران و عراق 
و ساير كشورها با استفاده از رسانه هاى در 
ماهواره  تلويزيونهاى  خصوص  به  اختيار 
سنت  اهل  باورهاى  و  نمادها  عليه  اى، 
كار مى كنند و حتى فرياد وحدت خواهى 
شيعيان واقعى و شخصيتهاى رهبرى كننده 
شيعيان چون امام خمينى(ره) و امام خامنه 
اى(حفظه اهللا تعالى)را برنمى تابند و حتى 
همزمان با هفته وحدت هفته برائت اعالم 
مى كنند، در مسير مهيا كردن شرايط رو در 
رويى خونين جهان تشيع و تسنن حركت 
استكبار  اهداف  بدينترتيب  تا  كنند  مى 
ويژه  به  غربى  بدخواه  قدرتهاى  و  جهانى 
رژيم صهيونيستى به بار بنشينند و قبل از 
در  مسلمانان  آنها،  سوى  از  مستقيم  اقدام 
و  قدرت  خود،  دستان  با  افتاده،  خود  بين 
عظمت خويش را به باد فنا بدهند. چنانچه 
اين روند، هم اكنون در برخى كشورهايى 
جريان  در  و..  يمن  سوريه،  عراق،  مانند 
وافر  سعى  و  دارد  ادامه  نيز  هنوز  و  بوده 
جمله  از  كشورها  ديگر  كه  دارد  وجود 

افغانستان را درگير اين توطئه نمايند.

هاى  شبكه  فعاليت  از  مزارى  آقاى 
ها  شيرازى  جريان  و  وهابيت  به  وابسته 
گفت:  و  كرد  نگرانى  ابراز  افغانستان  در 
شهر  خصوص  به  افغانستان  در  اكنون  هم 
مزار شريف، جريانهاى مربوط به وهابيت 
مخصوص  آموزشگاهاى  برپايى  طريق  از 
كشاندن  انحراف  به  براى  كودكان، 
و  تالش  نهايت  در  وطن  آينده  جوانان 
نيز  واليات  برخى  در  و  هستند  كوشش 
آموزشگاههاى مخصوص زنان نيز تاسيس 
كرده اند كه بدينترتيب هزاران زن هموطن 
را تحت تعليم قرارداده اند و طبيعى است 

فكر  با  خانواده  يك  خواهر  و  مادر  اگر 
هدايت  شود،  تربيت  وهابيت  انحرافى 
و  خانواده  اعضاى  بقيه  دهى  جهت  و 
نخواهد  اى  پيچيده  كار  اجتماع  درنهايت 

بود.
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  كل  رئيس 
در  گرى  افراطى  ترويج  تبيان  اجتماعى 
دادن  نشان  عالقه  و  تشيع  جامعه  سطح 
جمله  از  مذهبى  ابتذاالت  به  هايى  دسته 
را  آن  امثال  و  دار  تيغ  زنجير  و  زنى  قمه 
جريان  به  مرتبط  هاى  دسته  تالش  نشانه 
آن  توسعه  و  تداوم  از  دانسته،  ها  شيرازى 

اظهار نگرانى كرد.
فعاليت  برشمردن  با  مزارى  حسينى 
فرهنگى  كانون  مسؤلين  مخلصانه  هاى 
شهيد توانا و سالمت فكرى پرسنل آن در 
راس جناب استاد توانا، از حضور انقالبى 
راستاى  در  كانون  اين  اعضاى  فراگير  و 
ترويج و تعميق فعاليت هاى فرهنگى مبتنى 
بر فكر و انديشه اسالم ناب محمدى(ص) 
با  گفت:  و  كرد  سپاس  و  قدردانى  ابراز 
هايى  توطئه  و  گفتم  كه  مطالبى  به  توجه 

شيعه  و  امريكايى  اسالم  جريان  دو 
انگليسى به عنوان دو تيغه قيچى، كه دسته 
آن به دست استكبار جهانى است، به دنبال 
قلع و قمع كردن جوانه هاى حركت هاى 
و  هستند  انسانى  سالم  زندگى  و  اسالمى 
در  را  اسالم  جهان  موجوديت  بدينترتيب 

معرض خطر قرارداده اند.
حسينى  سيدعيسى  توسط  مطلب  اين 
و  توانا  شهيد  كانون  از  ديدار  در  مزارى 
ساير  و  توانا  عبدالرؤوف  استاد  به  خطاب 
مسؤلين حاضر در اين ديدار عنوان گرديد.
سنت  اهل  از  ها  وهابى  گفت:  وى 
در  سعى  كرده،  استفاده  بستر  عنوان  به 
دارند  سنت  اهل  مسلمانان  از  سربازگيرى 
اهل  عليه  آنان،  تحريك  و  تربيت  با  تا 
هم  طرف  ازين  و  بدهند  جهت  تشيع، 
شيعيان افراطى با محوريت جريان منتسب 
به شيرازى ها، جامعه شيعه را بستر فرض 
و  شيعيان  ازميان  سربازگيرى  با  كرده، 
و  سنت  اهل  عليه  آنان  تجهيز  و  تحريك 
جامعه  ديگر  بدنه  با  مقابله  شان،  باورهاى 

اسالمى را در دستوركارخود دارند.
جريان  دو  هر  متاسفانه  گفت:  وى 
امكانات زياد مادى و رسانه اى در اختيار 
و  تعميق  شيپور  به  روز  و  شب  و  داشته 

توسعه اختالفات شيعه و سنى مى دمند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
جريانهاى  اگر  گفت:  مزارى  حسينى 
نباشند  وابسته  افراطى  شيعيان  و  وهابيت 
مرجع  ظاهر  به  يك  دارد  امكان  چطور 
شيعى بيش از 15 ماهواره تلويزيونى و ده 
هاى  شبكه  و  انترنيتى  سايت  صدها  و  ها 
پرخرچ  هاى  نمايندگى  نيز  و  اجتماعى 
در  كشورها،  برخى  در  بپاش  و  بريز  و 
اختيار داشته و حتى در كشورهايى حضور 
دست  و  حاكمان  كه  باشد  داشته  جدى 
مكيدن  دنبال  به  ها  كشور  آن  اندركاران 
خون مسلمانان واقعى هستند و يا جريان 
آور  سرسام  امكانات  همه  اين  با  وهابيت 
اقتصادى، تسليحاتى، فرهنگى و رسانه اى 
است  طبيعى  باشد.  داشته  بروز  و  ظهور 
جهانى  استكبار  جريان،  دو  هر  پشت  كه 
صهيونيستى،  رژيم  و  غربى  قدرتهاى  و 
و  دارند  حضور  مستقيم  غير  و  مستقيم 
برنامه ايجاد و تداوم توطئه و فراهم آوردن 
زمينه هاى آغاز و ادامه ضربات سهمگين 
فكرى، فرهنگى و در نهايت فيزيكى عليه 

فِى َسبيِل  َدمٍ  ِ -عّزوجّل- مِْن َقْطَرةِ  إِلَى اهللاَّ
ِ» افزود كه محبوب ترين و باالترين چيز  اهللاَّ
چون  است؛  شهيد  خون  خداوند  نزد  در 
باالترين چيزى كه انسان جان او است؛ اما 
و  خدا  راه  در  را  خود  جان  همين  شهيد 

وطن فدا مى كند.
موسوى در اخير ابراز اميدوارى كرد كه 
خداوند براى همه ما توفيق بدهد تا دشمن 

خود را بشناسيم و عليه آن مبارزه كنيم.
مسجد  در  مراسم  اين  كه  است  گفتنى 
از  مصطفى(ص)  محمد  حضرت  بزرگ 
هاى  فعاليت  مركز  نمايندگى  دفتر  سوى 
فرهنگى اجتماعى تبيان برگزار شد و آقاى 
ايراد  به  سخنران  اولين  عنوان  به  موسوى 
سخن پرداخت و در پايان، حجت االسالم 
مزارى  حسينى  سيدعيسى  والمسلمين 
رئيس عمومى مركز فعاليت هاى فرهنگى 
شهيد  خصوصيات  به  تبيان  اجتماعى 
امروزى  نسل  براى  شهدا  پيام  و  مصباح 

صحبت مهم و جذاب ارائه كرد.

روايت داريم كه نماز انسان در سه صورت 
نماز،  اداى  حين  حواس  بودن  -جمع 
كربال-  تربت  بر  سجده  و  نوافل  خواندن 
قبول مى شود و علت آن در اين است كه 
از يك طرف ما را با شهدا پيوند دهد و از 
سوى ديگر ما مبارزه با يزيد – طاغوت- را 

از ياد نبريم.
اين عالم دينى هم چنين با اشاره به آيه 
بَيْنَُهْم  ُرَحماُء  ارِ  الُْكفَّ َعَلى  اُء  «أَِشدَّ شريفه 
بدون  نمازهاى  گفت:  داً»  ُسجَّ عًا  ُركَّ تَراُهْم 
مبارزه بدرد نمى خورد چون خداوند متعال 
كنيد  طاغوت  با  مبارزه  اول  كه  مى فرمايد 
داشته باشيد،  اخوت  و  برادرى  هم  بين  و 

سپس سجده و ركوع كنيد.
شناختن  ما  وظيفه  امروز  كه  افرود  او 
طاغوت و دشمن است؛ كه اين طاغوت در 
قالب ماهواره و سريال هاى مذخرف وارد 
امروز  طاغوت  همچنين  شده اند.  ما  خانه 
كالس هاى  برگزارى  و  انجمن ها  قالب  در 
قرآن از سوى وهابيت و سلفيت به شدت 

در جامعه ما كار مى كنند و در مناطق فقير 
و  وهابيت  فكر  با  را  ما  فرزندان  نشين 

سلفيت تربيه مى كنند.
و  شهدا  با  پيوند  اين كه  بيان  با  موسوى 
مبارزه با طاغوت وظيفه هر فرد ما است؛ 
راستاى  در  تا  موظفيم  ما  كه  كرد  تاكيد 
اهداف شهدا گام برداريم و عليه طاغوت 

هاى زمان خود ايستادگى كنيم.
سه  ما  زندگى  در  افزود:  هم چنين  وى 
اصل -خوراك، پوشاك و مسكن- وجود 
عاشورا  روز  در  (ع)  حسين  امام  كه  دارد 
اين سه اصل را زير پا كرد؛ اما يك اصل – 
مبارزه با طاغوت - را زير پا نكرد يادآور 
شد كه «من زير سم اسپان مى روم اما زير 

بار طاغوت نمى روم».
رئيس دفتر نمايندگى مركز فعاليت هاى 
شهر  در  تبيان  فرهنگى اجتماعى 
مزارشريف، در قسمت ديگر سخنان خود 
در مورد شهيد صحبت كرد و با اشاره به 
حديثى از پيامبر اسالم «ما مِْن َقْطَرةٍ أََحبُّ 

شريفه(  آيه  به  اشاره  با  موسوى  آقاى 
تمام رسوالن ما دو ماموريت و وظيفه كلى 
(واداشتن مردم به عبادت خداوند متعال و 
مبارزه با طاغوت و ظالمين) داشتند؛ افزود 
كه اگر دين را دو تقسيم كنيم، يك قسمت 
و  متعال  خداوند  برابر  در  سجده  دين ما 
در  ايستادن  و  برافراشتن  قد  ديگر  قسمت 

برابر طاغوت و ابرقدرت ها است.
وى در ادامه با بيان اينكه امروز وظيفه 
افزود  كنيم؟  چه كار  بايد  ما  و  چيست  ما 
است  شهدا  راه  ادامه  ما  وظيفه  اولين  كه 
از  مختلف  برنامه هاى  قالب  در  بايد  كه 
رفتن  براى  را  زمينه  و  كنيم؛  تجليل  شهدا 
به سوى خواست و هدف آنها مهيا نماييم، 
اگر توفيق بدين كار پيدا نكنيم، قطعًا وطن 
و ناموس خود را حفظ نتوانستيم و بعد از 
آن وظيفه ما مبارزه با طاغوت است، همان 
سيدعلى اكبر  شهيد  ويژه  به  شهدا  كاريكه 

مصباح و يارانش كردند.
ما  كرد:  نشان  خاطر  موسوى  آقاى 

حجت االسالم والمسلمين سيد محمد موسوى در مراسم سالروزشهادت شهيد مصباح و هشت تن از يارانش در مزارشريف:

ما موظفيم تا در راستاى اهداف شهدا گام برداريم و عليه طاغوت هاى زمان خود ايستادگى كنيم

با الگوگيرى از شهيد مصباح؛ عليه طاغوت هاى زمان خود بايد مبارزه كرد


