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ترامپ قانون تحريم هاى روسيه، ايران و كورياى شمالى را امضاء مى كند
مقامات امريكايى از امضاى قانون تحريم هاى روسيه، ايران و كورياى شمالى به وسيله دونالد ترامپ 

خبر مى دهند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان (آوا) به نقل از آسوشيتد پرس؛ كاخ سفيد مى گويد دونالد ترامپ 
– رئيس جمهور امريكا – قانون مصوب كانگرس را كه بر اساس آن تحريم هاى روسيه، ايران و كورياى 

شمالى تشديد مى شود، امضا مى كند.
سارا هاكابى سندرز، سخنگوى كاخ سفيد در بيانيه اى اعالم كرد ترامپ نسخه مقدماتى اين قانون را 
مطالعه كرده و درباره نكات حساس آن مذاكره كرده است. به گفته وى، رئيس جمهور «نسخه نهايى را 
ارزيابى كرده و بر مبناى اِعمال ديدگاه هاى مطرح شده در مذاكرات، اين قانون را تأييد مى كند و قصد 
امضاى آن را دارد. اين قانون رئيس جمهور را از لغو تحريم هاى روسيه بدون دريافت مجوز از كانگرس 
منع مى كند. قانون مصوب كانگرس همچنين تحريم هاى مالى جديدى را بر ضد ايران و كورياى شمالى 

وضع مى كند.

يادداشتسرمقاله

در  كه  گفته اند  قندهار  در  محلى  منابع 
حمله افراد طالبان به يك پايگاه اردوى ملى 
در ولسوالى خاكريز اين واليت دست  كم 40 

سرباز اردو شهيد شده اند.
خواسته  كه  قندهار  در  امنيتى  منبع  يك 
حمله  اين  كه  گفته  نشود،  برده  او  از  نامى 
طالبان از ديشب آغاز شد و 10 سرباز موفق 

شده اند از محل درگيرى فرار كنند.
تلفات  شمار  است  ممكن  كه  گفته  او 
شمارى  اجساد  زيرا  باشد؛  نفر   40 از  بيشتر 

از سربازان در محل درگيرى باقى مانده اند.
يك منبع ديگر نيز وقوع اين حمله و شمار 
كرده  تاييد  را  اردو  سربازان  تلفات  باالى 

است.
وزارت  سخنگوى  معاون  رادمنش؛  محمد 
دفاع نيز وقوع اين حمله را تاييد كرده؛ ولى 

گفته كه تنها 6 سرباز زخمى شده اند.
 74 كه  شده اند  مدعى  اما  طالبان  گروه 
سرباز اردوى ملى را كشته و شش نفر آنان را 

دستگير كرده اند.
وزارت دفاع همچنين اعالم كرده كه براى 
بررسى اين حادثه هياتى را به قندهار فرستاده 

است.
صرف نظر از ادعاهاى ضد و نقيض طالبان 
و دولت، كارشناسان مسايل امنيتى مى گويند 
كه آنچه واقعيت دارد اين است كه در قندهار 
فاجعه اى رخ داده است؛ تفاوتى نمى كند كه 
شهيد  ملى  اردوى  سرباز   40 فاجعه  اين  در 
تفاوت  عدم  اين  آنها.  تن  يا 74  باشند  شده 
به  نسبت  دولت  كه  است  حيث  اين  از  البته 
و  است  مسؤول  همچنان  تروريزم  با  مبارزه 
نيروهايى كه به نيابت از دولت و براى مردم 
و  ايستاده  تروريزم  با  مبارزه  مقدم  صف  در 
سينه سپر كرده اند، همچنان مورد بى مهرى 
آن،  غير  در  گيرند؛  مى  قرار  توجهى  بى  و 
بديهى است كه جان هريك از جوانان رشيد 

و شجاع عضو اردوى ملى، ...
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نواز شريف؛ نخست وزير پاكستان به دنبال 
خود  سمت  از  كشور  آن  عالى  ديوان  رأى 

كناره  گيرى كرد.
پرونده  با  ارتباط  در  پاكستان،  عالى  ديوان 
اتهامى فساد، از نخست  وزير سلب صالحيت 

كرده است.
فرزندان  داشتن  دست  به  مربوط  اتهام  ها 
ثبت  شركت  چند  معامالت  در  شريف  آقاى 

شده در خارج بوده است.
در اسناد پاناما، نام سه نفر از فرزندان نواز 
شريف (مريم، حسن و حسين) ذكر شده بود.

شريف  نواز  پاكستان،  عالى  ديوان  رأى  با 
كارى  ساله  دوره 5  نمى تواند  سوم  بار  براى 
عدم  دادگاه،  رأى  برساند.  پايان  به  را  خود 
صالحيت شخص آقاى شريف را اعالم كرده 

است و در عمل پارلمان منحل نشده است.
پيشتر و در سال 2012 ميالدى نيز اتفاقى 
مشابه براى دولت وقت حزب مردم افتاد و 
به  گيالنى  رضا  يوسف  كه  بود  هنگامى  آن 
اهانت به دادگاه متهم شد و از مقامش كنار 

گذاشته شد.
وزير  از  همچنين  پاكستان  عالى  ديوان 
كرده  صالحيت  سلب  هم  پاكستان  دارايى 
سلب  در  پاكستان  عالى  دادگاه  اقدام  است. 
نواز  وزير  نخست  بركنارى  و  صالحيت 
افكار  در  وسيعى  هاى  بازتاب  شريف، 
از  بسيارى  است.  داشته  افغانستان  عمومى 
هاى  شبكه  كاربران  و  اوضاع  ناظران  مردم، 
پاكستان  عالى  دادگاه  تصميم  اين  اجتماعى ، 
را با موارد مشابه در افغانستان، مقايسه كرده 
آنكه  عليرغم  پاكستان  كه  اند  گرفته  نتيجه  و 
«تاريخ پنج هزار ساله» ندارد و تنها 70 سال 
مواردى  در  گذرد،  مى  آن  سياسى  عمر  از 
و  قضاييه  قوه  استقالل  قوا،  تفكيك  مانند 
به  آغشته  و  فاسد  هاى  مقام  كيفرى  پيگرد 

فساد، از افغانستان بارها جلوتر است...
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جوانان اردو در مسلخ
قندهار

تفكيك قوا از افغانستان تا
پاكستان
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در صفحه در صفحه 22چشمان سياه به دنبال معادن سفيد افغانستان!

عالوه  به  پنج  گروه  عضو  كشور  چهار 
امضا  را  ايران  با  هسته اى  توافق  كه  يك 
كرده اند با انتشار بيانيه اى مشترك از تهران 
بالستيك  موشك هاى  برنامه  خواسته اند 

خود را متوقف كند.
اين چهار كشور غربى، پرتاب موشك 
ناقض  را  سيمرغ  نظامى  غير  و  ماهواره بر 
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  قطعنامه 

ارزيابى كرده اند.
قطعنامه شوراى امنيت در تاييد برجام 
از ايران مى خواهد «از فعاليت هاى مرتبط 
قابليت  با  كه  كند  اجتناب  موشك هايى  با 
شده اند،  طراحى  هسته اى  سالح  حمل 
فناورى  از  كه  پرتاب هايى  جمله  از 

موشك هاى بالستيك استفاده مى كنند.»
وضع  از  پس  ساعتى  تنها  بيانيه  اين 
امريكا  ماليه  وزارت  جديد  هاى  تحريم 

عليه 6 شركت ايرانى منتشر شد.
در  جمعه  روز  امريكا  ماليه  وزارت 
شش  سيمرغ  ماهواره بر  پرتاب  به  واكنش 
تحريم ها  فهرست  به  را  ايرانى  شركت 

اضافه كرده است.
آزمايش  هم  امريكا  ماليه  وزارت 
دانسته؛  برجام»  «روح  خالف  را  سيمرغ 
اما محمدجواد ظريف؛ وزير خارجه ايران 
برجام  روح  به  و  متن  به  ايران  مى گويد 

(توافق هسته اى) پايبند بوده است.
كارشناسان مى گويند كه قطعنامه تازه 
عليه  بر  برجام  امضاكننده  كشور  شش 
ايران، در حمايت از تصميم ها و تحريم 
هاى ضد ايرانى امريكا صورت مى گيرد؛ 
تصميم ها و تحريم هايى كه همگى ناقض 
روح و در برخى موارد متن برنامه جامع 
اقدام مشترك موسوم به «برجام» بوده اند.

عليرغم  كه  دهد  مى  نشان  بيانيه  اين 
مشترك  جامع  توافق  يك  به  يافتن  دست 
در خصوص حل و فصل صلح آميز برنامه 
هسته اى ايران ميان ايران و شش قدرت 

جهانى، اين معضل هنوز به طور كامل حل 
نشده و غرب و ساير كشورهاى دنباله رو 
روسيه  شمول  به  امنيت  شوراى  در  آن 
هاى  قدرت  رفتارى  دوگانه  از  چين،  و 
مشروع  برنامه  يك  با  برخورد  در  زورگو 

و صلح آميز، حمايت مى كنند.
از اين منظر، به باور تحليلگران، عليرغم 
امضاى  داشت،  وجود  كه  انتظارهايى 
و  ايران  روابط  در  تنش  به  هرگز  برجام 
قدرت هاى جهانى بر سر اين برنامه پايان 
رفتارهاى  در  كه  است  چيزى  اين  و  نداد 
كنونى  و  پيشين  هاى  دولت  ايرانى  ضد 

امريكا كامال مشهود است.
در  برجام  سند  امضاكننده  كشور  شش 
حالى نسبت به يك آزمايش موشكى صلح 
آميز و كامال امن ايران، واكنش نشان مى 
دهند و خواستار توقف آن مى شوند كه 
امريكا از همان نخستين روزهاى امضاى 
برجام به صورت مكرر، آگاهانه و صريح، 
المللى  بين  معاهده  اين  روشن  نص 
هاى  تحريم  وضع  با  و  كرده  نقض  را 
روزافزون عليه ايران به بهانه هايى واهى 
تروريزم،  بشر،  حقوق  مانند  بنياد  بى  و 
منطقه  در  كننده  ثبات  بى  هاى  فعاليت 
و... تعهد خود در چارچوب اين سند را 

شكسته است.
ديگر  كشور  پنج  از  شرايطى  چنين  در 
عضو معاهده برجام انتظار مى رفت كه به 
منظور مهار عهدشكنى زورگويانه امريكا، 
اجازه  و  بگيرند  موضع  كشور  اين  عليه 
خالف  سايه  در  برجام  آينده  كه  ندهند 
ورزى هاى فراقانونى واشنگتن با خطر رو 

به رو شود.
مسأله،  اين  به  نسبت  بارها  نيز  ايران 
كشورهاى  ساير  از  و  كرده  موضع  ابراز 
در  تا  است  خواسته  برجام  كننده  امضا 
همين  براى  كنند.  ايستادگى  امريكا  برابر 
نظارت  ويژه  كميته  بار  چندين  منظور، 
مختلف،  كشورهاى  در  برجام  اجراى  بر 

نشست هايى را برگزار كرده؛ اما برآيند و 
برون داد اين نشست ها هيچگاه منجر به 
سرزنش امريكا در قبال نقض روح و متن 

برجام نشده است.
بيانيه  آگاهان،  عقيده  به  حال،  اين  با 
سريع اخير شش كشور امضاكننده برجام، 
يك  آزمايش  دليل  به  را  ايران  تنها  نه 
موشك ماهواره بر با استفاده غير هسته اى 
و كامال امن و صلح آميز، مورد سرزنش 
به  ديگر،  جانب  از  بلكه  دهد؛  مى  قرار 
كند  مى  اعطا  را  مجوز  اين  هم  امريكا 
را  ترى  سختگيرانه  اقدامات  آينده  در  كه 
عليه ايران روى دست بگيرد، بدون آنكه 
محتواى  و  متن  آشكار  نقض  قبال  در 
كند  احساس  مسؤوليتى  كمترين  برجام، 
يا هزينه اى را متحمل شود و اين همان 
شرايطى است كه دوگانه رفتارى رياكارانه 
پنج قدرت ديگر عضو برجام آن را براى 

امريكا فراهم كرده است.
ايرانى  كه  انتظار  اين  صورت،  اين  در 
هاى  هزينه  روز،  به  روز  يكسو  از  ها 
هاى  تحريم  رهگذر  از  را  ترى  سنگين 
سوى  از  و  شوند  متحمل  امريكا  ظالمانه 
و  كامل  رعايت  به  نسبت  همچنان  ديگر، 
جانبى  تبعات  و  برجام  شرط  و  قيد  بى 
و  عادالنه  غير  كامال  بمانند،  متعهد  آن، 
عميقا نابخردانه است و اين همان چيزى 
است كه آينده برجام را به مثابه يك تعهد 

تاريخى مهم، به مخاطره مى اندازد.
اخيرا  امريكا  در  اينها،  همه  بر  افزون 
كشور  اين  دولت  هدف  كه  شد  فاش 
رموز  به  يافتن  دست  برجام،  امضاى  از 
نظامى  و  موشكى  هاى  برنامه  اسرار  و 
را  برجام  كه  موضوعى  است؛  بوده  ايران 
از يك تعهد عادالنه بين المللى به تالش 
هاى  قدرت  جاسوسى  شبكه  خرابكارانه 
مى  تنزيل  ايران،  ملى  قدرت  عليه  غربى 
دهد و اين موضوع ديگرى است كه آينده 

برجام را با تهديد مواجه مى كند.

اقدام عليه ايران، سكوت در برابر امريكا
تحليل

سريال هاى تركى بى بند و 
بارى، خيانت و بى عفتى را 

ترويج مى كنند
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امريكا بودجه خريد 
يونيفورم نظاميان افغانستان 

را رد كرد

انتقاد شديد خطيب نماز 
جمعه هرات از خيانت هاى 

امريكا در افغانستان
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آگاهان در واكنش به بركنارى نخست وزير پاكستان:آگاهان در واكنش به بركنارى نخست وزير پاكستان:

پس از نواز شريف نيز، تغييرى در سياست پس از نواز شريف نيز، تغييرى در سياست 
خارجى پاكستان رونما نمى شود!خارجى پاكستان رونما نمى شود!
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اندازه  همان  به   / اول  صفحه  از  ادامه 
كه براى خانواده ها و بستگان شان، عزيز 
نيز  افغانستان  مردم  براى  است،  شيرين  و 
گرامى و دوست داشتنى است و هيچكس 
آرزو نمى كند كه حتى يك سرباز ارتش 
به دست دشمن دژخيم و وحشى تشنه به 
در  افغانستان  دلير  فرزندان  و  مردم  خون 
صفوف نيروهاى امنيتى، به شهادت برسد.

است.  داده  رخ  اى  فاجعه  قندهار  در 
تروريست  سوى  از  ارتش  سرباز  ها  ده 
و  شده  سالخى  رحمانه  بى  طالبان،  هاى 
دولت  يعنى  اين  اند.  رسيده  شهادت  به 
نيروهايى  از  تروريزم،  با  مبارزه  در  هنوز 
كه صادقانه در اين راه مبارزه مى كنند و 
جان هاى عزيز شان را از دست مى دهند، 
مسؤوالنه،  صورت  به  و  كافى  اندازه  به 

حمايت و پشتيبانى نمى كند.
اين در حالى است كه دولت حتما مى 
مناطق  از  يكى  در  سربازان  اين  كه  داند 
تروريست  برابر  در  قندهار،  خطرخيز 
و  ترين  عالى  بنابراين،  اند؛  ايستاده  ها 
و  پشتيبانى  تمهيدات  ترين  سختگيرانه 
حمايت را بايد از اين نيروها به عمل مى 

آورد.
مسايل  آگاهان  نظر  از  ديگر،  جانب  از 
رقم  قندهار  در  كه  اى  فاجعه  امنيتى، 
روز  نمونه،  عنوان  به  آنچه  با  خورده، 
تن   31 جان  و  داد  رخ  كابل،  در  دوشنبه 
از غير نظاميان را گرفت، از اساس، تفاوت 

دارد.
از  استفاده  با  ها  تروريست  قندهار،  در 
فرصت، بر پايگاه هاى اردوى ملى، حمله 
عضو  نظامى  سرباز  ها  ده  جان  و  كرده 
يك  ديگر  اين  اند.  گرفته  را  ملى  اردوى 
شود  نمى  محسوب  ناجوانمردانه  رويداد 
كه بر پايه آن، دولت اطالعيه صادر كند و 
تروريست ها را به دليل شكست در ميدان 
كند.  زبونى  و  ضعف  به  متهم  نبرد،  هاى 
آنها اين بار يك هدف كامال نظامى را آماج 
قرار داده اند و اين همان چيزى است كه 
بر اساس معادالت حاكم بر ميدان جنگ، 

كامال قابل پيش بينى بوده است.
فرماندهان  و  دولت  تر،  روشن  بيان  به 
عالى رتبه وزارت دفاع، حتما مى دانند كه 
طالبان همواره تالش مى كنند تا نيروهاى 
آماج  جنگى،  مناطق  در  را  ملى  اردوى 
حمله قرار دهند. پس از اين منظر، فاجعه 
وزارت  مسؤوالن  و  دولت  براى  قندهار 
نبوده؛  غافلگيركننده  رويداد  يك  دفاع، 
بلكه كامال قابل پيش بينى بوده است. پس 
چرا براى جلوگيرى از وقوع اين فاجعه، 
تمهيدات الزم امنيتى در نظر گرفته نشده 

بود؟
اهمال  نتيجه  در  دفاع،  وزارت  چرا 
به  ناآگاهانه،  يا  آگاهانه  انگارى  سهل  و 
تروريست ها فرصت داد تا تلفاتى تا اين 
نيروهاى  بر  را  خونين  و  سنگين  اندازه 

امنيتى در قندهار تحميل كنند؟
چرا اساسا نهادهاى امنيتى مانند وزارت 
دفاع، نيروهاى امنيتى را در مناطقى مانند 
ولسوالى خاكريز قندهار، در مقام تدافعى 
نگه داشته اند تا به اين ترتيب، تروريست 
ها فرصت كافى براى سازمان دهى حمله 
و تحميل تلفات باال بر اين نيروها را داشته 

باشند؟
ابعاد  كه  است  هايى  پرسش  همه  اينها 
مبهم فاجعه مهيب قندهار را به چالش مى 
كشد و مسؤوليت دولت در اين زمينه را 

روشن مى سازد.
با اين وجود اما همانند همه رويدادهاى 
تلخ و خونبار سال هاى اخير، هيچ انتظارى 
از دولت براى خونخواهى و انتقام گيرى 
و رسيدگى به خانواده هاى داغدار شهداى 
مانند  نيز  فاجعه  اين  ندارد.  وجود  امنيتى، 
همه فجايع ديگر، در ميان تكذيب و تأييد 
سخنگويان، فراموش شده و از حافظه ها 

پاك خواهد شد.

جوانان اردو در مسلخ
قندهار

و  مردم  ديد  از   / اول  صفحه  از  ادامه 
عالى پاكستان  ناظران، آنچه از سوى دادگاه 
عنوان  به  كشور  آن  وزير  نخست  مورد  در 
اعمال  پاكستان،  اجرايى  مقام  ترين  عالى 
شده، در افغانستان عليرغم ادعاهايى كه در 
مورد داشتن يك قانون اساسى توسعه يافته و 
سرآمد در سطح كشورهاى منطقه مى شود، 

حتى تصور آن نيز محال است.
و  استقالل  از  عالى  دادگاه  پاكستان،  در 
برخوردار  مستقلى  گيرى  تصميم  قدرت 
كه  هست  اى  اندازه  به  قدرت  اين  و  است 

حتى نخست وزير را نيز بركنار مى كند.
دستگاه  استقالل  هنوز  اما  افغانستان  در 
قضايى و اصل تفكيك قوا، عليرغم تمهيدات 
ارزشمندى كه در قانون اساسى براى آن در 
شناخته  رسميت  به  اساسا  شده،  گرفته  نظر 
قادر  همچنان  جمهور  رييس  و  شود  نمى 
از جمله  قوا  يكجانبه همه  است به صورت 
و  منافع  اميال،  آرا،  بنياد  بر  را  قضا  دستگاه 

خواسته هاى خود، مديريت و توجيه كند.

اين البته چيزى نيست كه صرفا به اين يا 
آن فرد خاص، مربوط باشد، طبيعت سياست 
در افغانستان، همواره به گونه اى بوده كه به 
رييس جمهور، قدرت و صالحيتى فراتر از 
يك  مقتضاى  و  كرده  مشخص  قانون  آنچه 

جامعه سياسى دموكراتيك و بالغ است، اعطا 
كرده و از جانب ديگر، براى او اين قدرت 
خارق العاده را فراهم كرده كه بى محابا دو 
خود  سيطره  زير  نيز  را  دولت  ديگر  ضلع 
داشته باشد و اگر اراده كند از دستگاه قضا 
براى تحقق اميال و آمال شخصى و سياسى 

خود، بهره جويى كند.
كرزى،  حامد  جمهورى  رييس  دوره  در 
ادعاهاى  طرح  و  اطالعات  درز  شاهد  بارها 
داشتن  دست  خصوص  در  دهنده  تكان 
قاچاق  فساد،  در  او  خانواده  ارشد  اعضاى 
قانونى  غير  هاى  هسته  تشكيل  مخدر،  مواد 
و  ثروت  برانگيز  پرسش  انباشت  قدرت، 
بوديم؛  سلطنت  و  حكمروايى  جزاير  ايجاد 
هيچ  نه  و  قضايى  دستگاه  نه  عمل،  در  اما 
مرجع غير حكومتى ديگرى، جرأت نكرد تا 
اقتدار  و  قانون  با  را  ادعاها  و  اطالعات  اين 
قضايى، محك بزند و صحت و سقم آن را 

روشن سازد.
گسترده  ادعاهاى  شاهد  نيز  اكنون  همين 
هاى  مقام  داشتن  دست  خصوص  در  اى 
و  اختالس  و  فساد  در  اجرايى  رتبه  عالى 
قوم گرايى و نقض آشكار مفاد قانون اساسى 
هستيم؛ اما دادگاه عالى، بدون آنكه از رييس 
جمهور دستور بگيرد، هرگز اقدام به مداخله 
از  امر،  همين  و  كند  نمى  ها  حوزه  اين  در 
ديد منتقدان، اصل استقالل و تفكيك قواى 
ثالثه به ويژه قوه قضاييه را زير سؤال برده 
و به جاى آنكه دادگاه عالى و ساير دستگاه 
هاى قضايى را به مرجع عالى و با صالحيت 
مبارزه با فساد، تبديل كند، خود اين دستگاه 
ها را به دليل دخالت هاى مستمر و اعمال 
نظرهاى فراقانونى دستگاه هاى ديگر به ويژه 
فساد  نوعى  دچار  آن،  امور  در  مجريه  قوه 
كرده و قدرت آن را در سطحى بسيار نازل 
تر از آنچه در قانون اساسى پيش بينى شده، 
گر  سلطه  هاى  مقام  و  ها  دستگاه  نفع  به 

ديگر، استحاله و دگرديس كرده است.
كه  است  بديهى  مسايل،  اين  به  توجه  با 
بسيارى از مردم و ناظران، نسبت به تصميم 
نگاه  تحسين  ديده  به  پاكستان،  عالى  دادگاه 
مى كنند و آن را نمونه اى عالى و آموزنده از 

استقالل و اقتدار قضايى مى دانند.

تفكيك قوا از افغانستان تا
پاكستان

يادداشت

تاييد  با  سفيد  كاخ  ارشد  مشاور  يك 
بر  مبنى  تايمز  نيويارك  روزنامه  گزارش 
عالقمندى ترامپ به خاطر استخراج معادن 
افغانستان، گفت: در عصر كنونى نمى توان 

بحث اقتصاد را از امنيت ملى جدا كرد.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان(آوا)، 
دونالد  دستيار  معاون  گوركا؛  سبسشن 
ترامپ گفت: براى دانستن اينكه آيا امريكا 
در جنگ افغانستان برنده خواهد شد و يا 
خير بايد به اين پرسش پاسخ داد كه چرا 
و  كرد  پيدا  اهميت  امريكا  براى  افغانستان 
وصل  كابل  با  را  واشنگتن  كه  ملى  منافع 

كرده است، كدام ها هستند.
تيم  مشاوران  از  يكى  كه  گوركا  آقاى 
افزود:  است،  نيز  سفيد  قصر  ملى  امنيت 
دهشت  حمالت  از  پس  متحده  اياالت 
افغانستان  به  سپتمبر 2001  يازدهم  افگنى 
حمله  براى  كشور  آن  از  تا  فرستاد  سرباز 

عليه اياالت متحده استفاده نگردد.
مصاحبه  در  ترامپ  دستيار  معاون 
تعريف  اگر  گفت:  امريكا  صداى  با 
ماموريت امريكا در افغانستان همين باشد 
براى  افغانستان  از  نگذارد  واشنگتن  كه 
حمالت گسترده عليه امريكا استفاده شود، 
پس به گفته او امريكا مى تواند در جنگ 

افغانستان پيروز شود.

سياست  وقت  از  پيش  اعالم  از  انتقاد  با 
حكومت  توسط  افغانستان  قبال  در  امريكا 
بارك اوباما گفت كه از اين اقدام «دشمنان 
استفاده»  «سوء  متحده  اياالت  رقباى»  و 

كردند.
نمى  ترامپ  دونالد  حكومت  افرود:  او 
خواهد «اشتباهات» 16 سال گذشته امريكا 

در افغانستان را تكرار كند.
كرد  اذعان  ترامپ  دونالد  دستيار  معاون 
امريكا  استراتيژى  موارد  بسيارى  در  كه 
هاى  «فرضيه  مبناى  بر  افغانستان  قبال  در 

نادرست» بنا شده بود.
سبسشن گوركا در پاسخ به اين پرسش 
تايمز  نيويارك  روزنامه  گزارش  او  آيا  كه 
خاطر  به  ترامپ  عالقمندى  بر  مبنى 
استخراج معادن افغانستان را تاييد مى كند 
گزارش  اين  به  پيوند  در  گفت:  خير  يا  و 
نمى خواهد اظهار نظر كند اما افزود كه در 
عصر كنونى نمى توان بحث اقتصاد را از 

امنيت ملى جدا كرد.
در  سفيد  كاخ  ارشد  مقام  اين  اظهارات 
حالى بيان مى شود كه اختالف مقام هاى 
حكومت امريكا روى بازنگرى سياست آن 
كشور در قبال افغانستان، سبب تاخير اعالم 
استراتيژى جديد واشنگتن براى افغانستان 

شده است.

سياست  خواهد  نمى  اكنون  ترامپ  دونالد 
بازنگرى شده واشنگتن در قبال افغانستان 
هاى  پيامد  مورد  در  يا  و  سازد  فاش  را 

احتمالى آن صحبت كند.
كاريست  اين  گوركا،  سبسشن  گفته  به 
بارك  رهبرى  به  امريكا  قبلى  حكومت  كه 
گوركا  آقاى  بود.  داده  انجام  را  آن  اوباما 

اين مقام ارشد كاخ سفيد همچنين افزود: 
(ماموريت  گذشته  سال   16 در  «مشكل 
پس  ما  كه  بوده  اين  افغانستان)  در  امريكا 
از سپرى شدن هر 10 ماه تعريف پيروزى 
خود را تغيير داديم. اين كار به نفع ارتش 

و منافع ملى اياالت متحده نبوده است.»
حكومت  كه  گفت  گوركا  سبسشن 

چشمان سياه به دنبال معادن سفيد افغانستان!

به دنبال حكم قوه قضائيه پاكستان در مورد 
مجرم شناخته شدن نوازشريف، نخست وزير 
كناره  و  مالى  و  ادارى  فساد  به  كشور  اين 
گيرى او از قدرت، آگاهان روابط بين الملل 
هيچ  نوازشريف  كنارى  بر  كه  باورند  اين  بر 
تغييرى در سياست خارجى پاكستان نسبت به 

افغانستان ايجاد نخواهد كرد.
افغان(آوا)،  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
دليل  به  پاكستان  وزير  نخست  نوازشريف، 
آن چه سوء استفاده از قدرت و فساد ادارى 
گفته مى شود، از سوى دادگاه عالى اين كشور 
سلب صالحيت شده و براى هميشه از فعاليت 

درعرصه هاى سياسى محروم گرديده است.
طرفداران  كه  اين  وجود  با  شريف  نواز 
زيادى در پاكستان دارد، اما با آن هم در طول 
رو  زيادى  چالشهاى  با  خود  سياسى  زندگى 
قرن  نيم  به  نزديك  كه  وى  است.  شده  برو 
پاكستان  هاى  دولت  وزيرى  نخست  سمت 
پرويز  جنرال  توسط  بار  يك  است،  داشته  را 

مشرف نيز از قدرت كنار زده شد.
اما اين بار آقاى شريف در حالى از سوى 
دادگاه عالى پاكستان سلب صالحيت مى شود 
كه روابط سياسى اين كشور با افغانستان تنش 
هاى  جنگ  سرحد  تا  هم  گاهى  و  بوده  زا 
شريف  نواز  است.  رفته  پيش  مرزى  پراكنده 
در  غيرنظامى،  قدرتمند  فرد  يك  عنوان  به 
فرودهاى  و  فراز  افغانستان  با  خود  سياست 

زيادى را در كارنامه دارد.
حال سوال اساسى اينجاست كه با بركنارى 
نواز شريف، چه تغييراتى در روابط افغانستان 
است  قرار  آمد؟  خواهد  وجود  به  پاكستان  و 
امروز حزب مسلم ليگ شاخه نواز، جانشين 

از  تا  كرده  تالش  گاهى  هرچند  پاكستان 
را  كشور  دو  روابط  و  بكاهد  ارتش  قدرت 
تصميم  كه  رسد  مى  نظر  به  اما  بدهد،  تغيير 
نهايى را حكومت نظامى اين كشور اتخاذ مى 

كند.
از سويى هم، اسداهللا زائرى، استاد دنشگاه 
كوتاه  در  كشور  دو  ميان  روابط  پيرامون  نيز 
عدم  يا  حضور  و  نيست  خوشبين  مدت 
حضور نوازشريف را در اين راستا، غيرمؤثر 

مى داند.
به باور او، بعد از نوازشريف، هر كسى بر 
قبال  در  پاكستان  استراتژى  بيايد،  قدرت  سر 
افغانستان تغيير نمى كند و اين كشور هميشه 
يك  افغانستان  در  كه  بود  خواهد  تالش  در 

حكومت دست نشانده وجود داشته باشد.
پاكستان  نظامى  حكومت  زائرى،  گفته  به 
حكومت  و  است  گيرنده  تصميم  همواره 
هاى  برنامه  كننده  تطبيق  فقط  غيرنظامى 

آى.اس.آى مى باشد.
وزير  نخست  افزود:  دانشگاه  استاد  اين 
پاكستان هركسى كه باشد، گروه هاى هراس 
افگن ابزارى خواهد بود در دست استخبارات 
به  تخريبى  كارهاى  انجام  براى  كشور،  اين 
منظور اعمال فشار باالى حكومت افغانستان.

كه  مدتى  در  نوازشريف  كه  كرد  تأكيد  او 
كارنامه  نيز  است  پاكستان بوده  وزير  نخست 
در  مدام  و  نداشته  افغانستان  قبال  در  روشنى 
حركت  كشور  اين  استخبارات  اهداف  مسير 

كرده، نه آوردن صلح و ثبات در منطقه.
مقامات  ديدگاه  رابطه  اين  در  خواستيم 
حكومت افغانستان را نيز داشته باشيم، اما با 

تماس هاى مكرر موفق نشديم.

جديد آقاى نوازشريف را معرفى كند.
در  الملل  بين  روابط  آگاه  صالحى،  برنا 
نوازشريف  بركنارى  گفت،  آوا  با  مصاحبه 
كشور  دو  بين  روابط  بهبود  به  كمكى  هيچ 

نخواهد كرد.
غيرنظامى  حكومت  اوال  صالحى،  باور  به 
پاكستان هيچ گاه در سياست هاى خارجى اين 

كشور تعيين كننده نبوده است و در ضمن، با 
بركنارى نوازشريف، پارلمان اين كشور منحل 
نواز  جاى  به  شريف  شهباز  نهايتا  و  نشده 
شريف خواهد آمد و بازى پاكستان در قبال 

افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.
با  افغانستان  مشكل  كرد:  خاطرنشان  وى 
پاكستان ريشه دار و عميق است كه با رفتن و 

آمدن افراد و اشخاص حل نمى شود.
خط  الملل،  بين  روابط  آگاه  اين  گفته  به 
مرزى ديورند، مسأله آب و همچنين چگونگى 
از  همسايه  كشورهاى  با  پاكستان  تعامالت 
سرنوشت  كه  است  مسائلى  از  هند،  جمله 
مى  تعيين  را  كشور  دو  اجتماعى  و  سياسى 
كه  اشخاصى  و  افراد  نصب  و  عزل  نه  كند؛ 
همه در حقيقت يك هدف را دنبال مى كنند.

به عقيده برنا صالحى، حكومت غيرنظامى 

آگاهان در واكنش به بركنارى نخست وزير پاكستان:

پس از نواز شريف نيز، تغييرى در سياست خارجى پاكستان رونما نمى شود!

براى  ويژه  بودجه   امريكا،  قانون گذاران 
را  افغانستان  ملى  اردوى  يونيفورم   خريدارى 
به دليل وجود فساد گسترده در وزارت دفاع 

ملى افغانستان، رد كردند.
به گزارش خبرگزارى صداى افغان (آوا) ، 
اعضاى مجلس نمايندگان امريكا تاكيد كرده 
با  مبارزه  براى  گامى  عمل شان،  اين  كه  اند 

فساد است.
با رد كردن اين بودجه، وزارت دفاع امريكا 
نياز  مورد  يونيفورم   تا  داشت  نخواهد  اجازه 
سال 2018  در  را  افغانستان  امنتيتى  نيروهاى 

خريدارى كند.
مجلس  نمايندگان  از  يكى  جونزف،  والتر 
دير  از  «ما  است:  گفته  مورد  اين  در  امريكا 
در  را  امريكايى  دهندگان  ماليه  پول  زمانى 

گفت:  يك  تلويزيون  به  مورد  اين  در  ملى 
«اين موضوعى است كه ما آن را با مقام هاى 
امريكايى در ميان خواهيم گذاشت و آن را از 

راه گفتگوها حل خواهيم كرد.»
است  شده  گرفته  درحالى  تصميم  اين 
براى  امريكا  ويژه  بازرس  پيش  هفته ى  كه 
بازسازى افغانستان، گفته بود كه وزارت دفاع 
امريكا، 28ميليون دالر را در زمينه ى خريدارى 
يونيفورم به نظاميان افغانستان هدر داده است.
امريكا  ويژه  بازرس  گزارش  تازه ترين  در 
كه  است  آمده  افغانستان،  بازسازى  امور  در 
 ،2017 جنورى  تا   2008 سال  از  پنتاگون 
خريدارى  براى  را  دالر  94ميليون  به  نزديك 
كرده هزينه  افغانستان،  ارتش  يونيفورم 

است.

يك  تعديل،  اين  ايم.  داده  هدر  به  افغانستان 
گام كوچك در مسير درست است.»

از سوى ديگر، وزارت دفاع افغانستان گفته 

است كه كابل اين دشوارى را از راه گفتگو، 
حل خواهد كرد.

دفاع  وزارت  سخنگوى  وزيرى،  دولت 

امريكا بودجه خريد يونيفورم نظاميان افغانستان را رد كرد
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همزمان با ايام والدت با سعادت حضرت 
فاطمه معصومه(س) و حضرت امام رضا(ع) 
نمايندگى  علماى  بخش  هفتگى  نشست 
تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز 

در مشهد مقدس برگزار شد.
نشست  در  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
به  و  جديد  رويكردى  با  كه  امروز 
حضرت   » موضوع  با  و  مشاركتى  صورت 
مسلمان  زن  يك  وظيفه  و  معصومه(س) 
از  هريك  شد،  برگزار  فعلى»  شرايط  در 
زن  شخصيت  و  جايگاه  پيرامون  سخنرانان 

مسلمان سخن گفتند.
محمد  سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
بخش  مسوول  واعظى؛  حسينى  حسين 
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  مبلغين  و  علما 
اشاره  با  مقدس  مشهد  در  تبيان  اجتماعى 

معصومه(س)،  فاطمه  حضرت  زندگى  به 
در  معصومه(س)  فاطمه  حضرت  گفت: 
بدنيا  مدينه  در  قمرى  هجرى   173 سال 
مانند  بزرگوار  محدثين  فرمايش  طبق  آمد. 
صاحب قاموس رجال و محدث كبير شيخ 
فرد  ترين  سنگ  گران   ، ره)   ) قمى  عباس 
بعد حضرت رضا در ميان فرزندان امام كاظم 

حضرت معصومه است.
كاظم،  امام  از  شد:  متذكر  دينى  عالم  اين 
امام رضا، امام جواد و همينطور امام صادق 
،مراتب  فضيلت  شخصيت،  با  رابطه  (ع)در 
حضت  شخصيتى  فضائل  و  علمى  معنوى، 

معصومه (س) احاديثى نقل شده است.
فقاهت  مورد  در  واعظى  حسينى  آقاى 
شد:  متذكر  معصومه(س)  فاطمه  حضرت 
مؤيد  كه  داريم  تاريخى  براهين  و  شواهد 
اين موضوع است كه حضرت معصومه(س) 
احكام  بر  مسلط  و  فقيه  عالمه،  خانم  يك 
كه  طورى  بودند  الهى  دستورات  و  اسالمى 
شيعيان  و  دوستان  و  مراجعين  مواردى  در 
پاسخ  دريافت  (ع)براى  كاظم  امام  نبود  در 
سواالت شرعى به ايشان مراجعه مى كردند.

به  معصومه(س)  فاطمه  حضرت  از  وى 
كتب  در  نامشان  كه  برد  نام  محدثه  عنوان 
از  ايشان  زيارت  و  است  آمده  ما  تاريخى 
سوى امام رضا(ع) و همينطور امام جواد(ع) 
مورد تاكيد قرار گرفته است ، امام رضا ثواب 
زيارت حضرت معصومه(س)خواهر مكرمه 
دوستانشان  به  خود  زيارت  مانند  را  اش 
..... معرفى مى كند و به پيروانش ميفرمايد 
زيارت  قم  در  را  معصومه  حضرت  هركس 
طوس  در  را  رضا  حضرت  من  انگار  كند 

خراسان زيارت كرده است.
حسينى واعظى ياد آور شد: مقام عصمتى 
قائل  معصومه(س)  حضرت  براى  كه 
معصوم  چهارده  و  انبياء  سطح  هستيم،در 

نيست.
اظهار  عصمت  مقام  تشريح  در  وى 
و  انبياء  دارد،  مراتبى  عصمت  داشت: 
خاص  جايگاه  از  السالم)  معصومين(عليهم 
به  عصمت  اما  هستند  برخوردار  خودشان 
نمى  خاصى  تعداد  به  محدود  عام  معناى 
است  خانمى  معصومه(س)  حضرت  شود. 
از  را  عصمت  و  معصومه  عنوان  اين  كه 
نموده  دريافت  رضا(ع)  حضرت  برادرش 
و  معصومه  حضرت  زيارت  است.مسئله 
كه  معصومه  حضرت  نامه  زيارت  همينطور 
فضايل  جمله  از  شده  ارائه  معصوم  توسط 

حضرت معصومه است.
اين عالم دينى يادآور شد كه در ميان امام 
معدود  از  (س)  معصومه  حضرت  زادگان، 
امامزاده اى مى باشد كه زيارت نامه ماثوره 
ما  به  معصوم  از  اش  نامه  زيارت  كه  دارد 

رسيده است.
صحبت  ديگر  بخش  در  واعظى  حسينى 
از  بايد  مسلمان  زنان  گفت:  خود  هاى 
حضرت فاطمه معصومه(س) الگو گرفته و 
وظايف خود را در قبال خانواده و جامعه بر 

اساس آموزه هاى دينى خود انجام دهند.
وى گفت: مشكالتى كه يك زن مسلمان 
در جامعه فعلى ما در داخل افغانستان و يا 

جامعه  پيكره  از  نيمى  چون  نمايند  وظيفه 
را تشكيل مى دهند لذا بايد در عرصه هاى 

سياسى و اجتماعى كشور سهيم باشند.
جامعه  در  گفت:  حال  عين  در  رضايى 
سال  يك  از  مناطق  از  برخى  در  افغانستان 
گذشته زنان داراى تذكره و حق شهروندى 
آمده  وجود  به  آزادى  از  اما  اند  كرده  پيدا 
در  بشر  حقوق  و  زن  حق  عنوان  تحت 
افغانستان سوء استفاده مى شود، طورى كه 
از دختر هاى جوان در تلويزيون ها و رسانه 
ها به عنوا يك وسيله و ابزار تبليغاتى استفاده 
مى شود كه با جايگاه و شان زن مسلمان در 

تضاد مى باشد.
حجت االسالم و المسلمين حسن اكبرى 
در ادامه نشست هفتگى بخش علماى مركز 
در  تبيان  اجتماعى  و  فرهنگى  هاى  فعاليت 

مشهد مقدس، اظهار داشت: زن جلوه جمال 
او  شده  آفريده  بنده  مهمترين  و  خداست 
تعالى است و از طرف ديگر و در صورتى 
برود  انحراف  به  و  نشود  تربيت  درست  كه 

خطرناك ترين لشكر شيطان خواهد بود.
جريانى  و  فرد  هر  كرد:  نشان  خاطر  وى 
جا  از  باشد،  داشته  اختيار  در  را  زن  نيروى 
ترين  باال  هست،  بنده  ترين  قوى  زن  كه 
در  و  باشد  داشته  تواند  مى  را  تاثيرگذارى 
مطابق  جامعه  رهنمايى  و  هدايت  راستاى 
اهداف و منويات خود از توفيقاتى بهره مند 

خواهد گرديد.
و  االسالم  حجت  نشست  ادامه  در 
المسلمين سيد حسن حسينى، گفت: جايگاه 
از  معصومه}  فاطمه  حضرت  بى{  بى  اين 
قرار  بااليى  بسيار  درجه  در  معنوى  نظر 
وظايف  خصوص  در  وى  هست.  گرفته 
افغانستان  خارج  و  داخل  در  مسلمان  زنان 
گفت: در مرحله اول ارتباط با خدا و حركت 
ترين  اصلى  از  دين  چارچوب  و  مسير  در 

وظايف يك زن مسلمان مى باشد.
و  توليد  و  حجاب  حفط  دين  عالم  اين 
يك  وظايف  ديگر  از  را  صالح  نسل  تربيت 
يكى  داشت:  اظهار  و  برشمرد  مسلمان  زن 
از ويژه گى هاى زن مسلمان، تقواى اوست، 
دينى  وظايف  به  باشد،  داشته  تقوا  اگر  زن 

خود عمل مى كند.
آقاى اكبر اخالقى نيز طى سخنانى از ذهن 
گفت:  و  كرد  ياد  انبار  يك  عنوان  به  انسان 
پيدا  انبار  از  را  وسيله  يك  بخواهيم  وقتى 
كنيم خيلى طول مى كشد، اين يعنى ضعف 
از  انسان  يك  انسان،  رشد  ضعف  مديريت، 

بحث  قابل  دارد  ايران  در  مهاجرين  بين  در 
و بررسى است كه با توجه به كمبود وقت، 
دوستان بعدى در رابطه با « وظيفه يك زن 
مشكالت  رفع  و  كنونى  شرايط  در  مسلمان 

جامعه نسوان « صحبت خواهند كرد.
زاده  مروج  المسلمين  و  االسالم  حجت 
اسالم  دين  در  زنان  جايگاه  به  اشاره  با  نيز 
شرايط  از  بشر،  زندگى  در  آنها  نقش  و 
فعلى جامعه انتقاد كرد و گفت: زنان ما بايد 
حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت فاطمه 
زندگى  الگوى  و  سرلوحه  را  معصومه(س) 
راست  راه  به  جامعه  تا  دهند  قرار  خود 
امروز  جامعه  وضعيت  چون  گردد  رهنمون 
به جايى رسيده است كه بايد گفت»واى به 

حال اين جامعه» .
جامعه  در  دينى  غيرت  امروز  گفت:  وى 

كمرنگ شده است، شما مراسم هاى عروسى 
را مشاهده كنيد كه با چه وضعيتى برگزار مى 
شوند و برخى از زنان با چه ظاهر زننده اى 

در جامعه حضور پيدا مى كنند.
حسينى  المسلمين  و  االسالم  حجت 
زهرايى نيز طى سخنانى گفت: چالشى كه ما 
در جامعه با آن مواجه هستيم از ضعف مبانى 

تربيت در كانون خانواده مى باشد.
كه  كسى  كرد:  ذكر  مثال  عنوان  به  وى 
درونى  باور  به  نميكند  رعايت  را  حجاب 
نرسيده است، اگر آنها فلسفه ى حجاب را 

مى دانستند قطعا هنجار شكنى نمى كردند.
حضرت  اينكه  بيان  با  زهرايى  حسينى 
شد:  يادآور  بود،  علم  معصومه(س)داراى 
مدينه  به  جعفر  بن  موسى  ياران  كه  زمانى 
رسيدند حضرت در مدينه حضور نداشتند، 
پاسخ  آنها  سواالت  به  معصومه  حضرت 
جعفر(ع)  بن  موسى  كه  بعد  كمى  گفت، 
سوال ها و پاسخ ها را ديد، دقيقا همان بود 

كه جواب پاسخ موسى بن جعفر بود .
با  بايد  دختران  و  مادران  زنان،  اين  بنابر 
تشكيل جلسات خانوادگى در جهت دانش 

افزايى گام بردارند.
حجت االسالم و المسلمين حسن رضايى 
و  فردى  وظيفه  دو  زنان  اينكه  بيان  با  نيز 
زن  نقش  كرد:  نشان  خاطر  دارند،  اجتماعى 
در خانواده همان حفظ منافع شوهر و بچه 
ولى  هست.  سنگينى  وظيفه  اين  و  دارى 
آنچه كه مهم هست وظيفه دوم يعنى وظيفه 

اجتماعى زنان در جامعه مى باشد.
وى در تشريح وظيفه اجتماعى زنان اظهار 
ايفاى  دولتى  مناصب  در  بايد  زنان  داشت: 

همه ذهن و حافظه اش را مديريت ميكند.
وى با بيان اينكه اكثر انبياء رهنما بودند اما 
 ، اسالم  بزرگ  پيامبر  اما  گفت:  نبودن  رهبر 
حضرت ابراهيم، حضرت موسى و حضرت 
عيسى عالوه بر رهنما بودن، رهبر نيز بودند.

امروز اگر تشكيالت فرهنگى و مديريت 
بر  عالوه  يعنى  كند  حل  را  موضوع  همين 
باشد،  داشته  نيز  رهبرى  نقش  بودن،  رهنما 

بسيارى از معضالت ما حل خواهد شد.
را  خود  مديريت  اينكه  بيان  با  اخالقى 
 ، كنيم  تقويت  علم  و  روز  اصول  با  بايد 
خود  ى  جامعه  قبال  در  همه  داشت:  اظهار 
در  نميتواند  خودش  اگر  دارند  مسوليت 
قالب يك تشكيالت عمل نمايد، مطابق يك 
دستور عمل يك سازمان پيشرفته براى حل 

معضالت تالش نمايد.

عيسى  سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت 
حسينى مزارى؛ رئيس عمومى مركز فعاليت 
هاى فرهنگى اجتماعى تبيان نيز كه در اين 
جايگاه  به  اشاره  با  داشت،  حضور  نشست 
جامعه  زنان  كنش  و  رفتارها  در  مردان 
منحرف  مردان  كه  همانطور  داشت:  اظهار 
و سكوالر در راستاى به فساد كشيدن زنان 
جامعه از هيچ عملى دريغ نمى كنند و هزينه 
هاى بسيار سنگينى را مى پردازند و در اين 
راستا به كارهاى تحقيقى و آموزشى فراوان 
روى مى آورند، مردان مومن و مسلمان هم 
به  زنان  پيرامون  كار  حوزه  در  خصوص  به 
آن  اجراى  در  و  باشند  آگاه  خود  وظايف 
تالش كنند تا بتوانند توطئه هاى دشمنان را 
كرد:  عنوان  تاسف  ابراز  با  وى  كنند.  خنثى 
مردان  اسالمى،  جامعه  موجود  شرايط  در 
مسلمان در قبال خانم ها بى نهايت مسئوليت 
نشناس هستند و اين موضوع آسيب جدى 

به جامعه امروز و آينده وارد خواهد كرد.
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  رييس 
ضرورت  بر  تاكيد  با   ، تبيان  اجتماعى 
 ، شده  ياد  موضوع  روى  بر  تفكر  و  تمركز 
امر  دغدغه  كه  ما  بدانيم  بايد  داشت:  ابراز 
را  جامعه  زنان  ازمنكر  نهى  و  معروف  به 
چقدر  خود  محارم  قبال  در  خودمان  داريم، 
مسئوليت شناس بوديم و توانسته ايم با آنها 
تفاهم  به  اجتماعى  معضالت  خصوص  در 

برسيم و قناعت دهيم.
حسينى  المسلمين  و  االسالم  حجت 
هاى  صحبت  از  ديگر  بخشى  در  مزارى 
خود زنان مومن را عهده دار و مسئول بهبود 
زن  گفت:  و  دانست  بانوان  اجتماعى  وضع 

ها هستند كه مى توانند در عرصه هاى زنانه 
حضور داشته باشد و كار كنند و مردان نيز 
نبايد از حضور فعال و مثمر ثمر آن ها در 

جامعه ممانعت به عمل آورند.
مسلمان  زنان  كه  وقتى   : كرد  تاكيد  وى 
در  گذارى  تاثير  از  و  شوند  محدود  محجبه 
را  صحنه  طرف  آن  تبعا  بمانند  ناكام  جامعه 
شد  خواهند  الگو  و  گرفت  خواهند  زنانى 
هستند  بيگانه  الهى  و  دينى  ارزشهاى  با  كه 
مواجه  هنجارشكنى  و  فساد  با  را  جامعه  و 

مى كنند.
اگر  كرد:  اذعان  ادامه  در  دينى  عالم  اين 
طلبه هاى ما تصميم بگيرند در بخش رشد 
 ، كنند  كار  جامعه  در  زن  جايگاه  اعتالى  و 
خواهيم  جامعه  در  شگرفى  تحوالت  شاهد 

بود.

حسينى مزارى به نقش دشمنان اسالم در 
انحراف فكرى و اجتماعى جامعه افغانستان 
اشاره كرد و گفت: امروز در افغانستان غرب 
و دشمنانى كه خواهان انزواى اسالم هستند 
به دنبال تقويت و برجسته سازى نقش زنان 

غير متعهد هستند .
بانوان  اهميت  با  نقش  بر  تاكيد  با  وى 
از  زن  كرد:  نشان  خاطر   ، جامعه  در 
امام  كه  است  برخوردار  جايگاهى  چنان 
مرد  زن  دامن  «از  فرمايد:  مى  خمينى(ره) 
به معراج مى رود « اين در حالى است كه 
124 هزار پيامبر و يا امامان معصوم ما(عليهم 
السالم) از طريق همين زنان به دنيا آمدند و 
رشد يافتند و به مرتب عالى دست يافتند و 
براى بشريت منابع خير شدند و در مقابل، 
زنانى هم افرادى امثال نمرود، فرعون يزيد و 
امثال آنان را تربيت كرده و به جامعه تحميل 

نمودند.
به گفته وى ، اگر ما بتوانيم برروى زنان 
خود تاثير گذار باشيم و زمينه فعاليت آن ها 
را در جامعه فراهم نماييم ، قطعا زنان ما هم 
مى توانند با نقش آفرينى در اجتماع الگوى 
مسير  در  را  ديگران  يا  و  باشند  ديگر  زنان 

درست حركت دهند.
دبير كل حزب اسالمى تبيان عالوه كرد: 
را  جامعه  در  زن  حضور  كه  وهابيتى  حتى 
مطلقا نفى مى كند اكنون تغيير رويكرد داده 
بر  گزارى  تاثير  هدف  به  رسيدن  براى  و 
جامعه، از نيروى زنان جامعه به سؤ استفاده 
هزاران  همينك  چنانچه  است،  كرده  اقدام 
زن در برخى واليات افغانستان تحت برنامه 
هاى آموزشى گروه منحط و ضاله وهابيت 
قرار دارند تا بعدا بتوانند از وجود اين نيروى 
قوى تربيت يافته به ترويج افراطى گرى در 

افغانستان بپردازد
يك  از  سكوالريزم  امروز  افزود:  وى 
بهره  براى  ديگر  طرف  از  وهابيت  و  طرف 
بردارى از نيروى زنان كشور با قدرت كار 
ارزشى،  هاى  جريان  و  نيروها  اما  كنند  مى 
تفاوت  بى  حوزه  اين  در  مسلمان  و  متدين 
زمينه  ايجاد  پيرامون  را  كار  كمترين  بوده، 
مسلمان  زنان  نيروى  رشد  و  تربيت  هاى 
سياسى  شخصيت  اين  اند.  داده  اختصاص 
كشور عالوه كرد: اگر ما عالقه داشته باشيم 
بايد  بپردازيم  درست  خود  دينى  رسالت  به 
تحصيل  زمينه  و  كنيم  توجه  زنان  بخش  به 
در  سويى  از  و  كنيم  فراهم  را  شان  رشد  و 
قرار  مذهبى  و  دينى  هاى  آموزش  معرض 

داده و حمايت گر آنها باشيم.
وى تاكيد كرد: امروز مجموعه مشكالتى 
كه در كشور وجود دارد به خاطر وضعيت 
بد زنان است و به تعبير دقيق تر ورود يك 
ناشى  جامعه  به  كننده  انتحار  و  تروريست 
را  او  كه  است  زنى  نشده  درست  تربيت  از 

تربيت و رشد داده است.
فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز  رييس 
اجتماعى تبيان با تاكيد بر اهميت نقش زنان 
در بهبود وضع آشفته جامعه افغانستان گفت: 
بهبود وضع جامعه آشفته افغانستان در گرو 
ايجاد  و  كشور  زنان  بخش  در  بحران  مهار 

زمينه رشد و تربيت صحيح آنان است.

در نشست هفتگى بخش علماى مركز فعاليت هاى فرهنگى اجتماعى تبيان در مشهد مقدس مطرح شد:

بهبود وضع جامعه آشفته افغانستان در گرو مهار بحران در بخش زنان كشور و ايجاد زمينه 
رشد و تربيت صحيح آنان است
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در  هرات  شهر  صادقيه  جامع  مسجد  خطيب 
سخنانش به انتقاد از حضور نيروهاى خارجى در 
جاى  به  نيروها  اين  كه  افزود  و  پرداخت  كشور 
اين كه طالبان و دشمنان مردم افغانستان را از بين 
ببرند، نيروهاى امنيتى كشور را به گلوله مى بندند.
حسين  «سيد  المسلمين  و  حجت االسالم 
موسوى» خطيب نماز جمعه مسجد جامع صادقيه 
شهر هرات در جمع هزاران نمازگزار گفت: «در 
كشور امنيت نيست، سران حكومت وحدت ملى 
نام  به  نيز  دشمن  و  است  اختالف  بين شان  در 

دوست وارد خانه هاى ما شده است.»
كسانى كه  كرد:  تاكيد  سخنش  تكميل  در  او 
ادعاى دوستى مى كنند، مردم را گروه گروه به كام 

مرگ مى فرستند.
اين عالم دينى در غرب كشور به معضل بيكارى 
و ناامنى اشاره كرد و افزود كه در كشور نه كارى 
وجود، نه اقتصاد و نه هم امنيت كه مردم و تاجران 

در سايه امنيت زندگى كنند.
نيروهاى  حضور  به  اشاره اى  ادامه  در  موسوى 
امريكا  كه  شد  يادآور  و  كرد  كشور  در  خارجى 
به جايى كه طالبان و دشمنان دين را از بين ببرد، 
نيروهاى امنيتى افغانستان را گلوله باران كرده و به 

شهادت مى رساند.
نيروهاى  عمل  اين  كردن  محكوم  ضمن  وى 
خارجى گفت كه اين فتنه ها و خيانت ها زير سر 

امريكا است.
حضور  به  بازهم  ادامه  در  دينى  عالم  اين 
امنيتى  نيروهاى  تجهيز  عدم  و  خارجى  نيروهاى 
افغان از سوى اين نيروها اشاره كرد و يادآور شد 
نيروهاى  و  ملت  مختلف  بهانه هاى  به  امريكا  كه 

امنيتى را تضعيف مى كند.
آقاى موسوى در پايان شهادت مردم در حمله 
امنيتى  نيروهاى  شدن  تيرباران  و  كابل  انتحارى 
در  كثيرى  جمع  رسيدن  شهادت  به  و  قندهار  در 
ولسوالى تيوره را به مردم كشور تسليت گفت و 
افزود كه تنها راه نجات از ناامنى ها، گرفتارى ها، 
مشكالت فردى و اجتماعى، پناه بردن به خداوند 

است.

براى  را  طرحى  كشور  كل  اراضى  رياست 
ثبت واقعى ارزش جايدادهاى شخصى، دولتى و 

رهايشى راه اندازى كرده است.
«محمد جواد پيكار» رئيس عمومى اداره اراضى 
ايجاد  از  هدف  كرده،  سفر  هرات  به  كه  كشور 
و  داخلى  سرمايه گذارى  جذب  را  طرحى  چنين 
خارجى عنوان كرد و افزود كه اين طرح مى تواند 

ارزش واقعى جايدادها را مشخص كند.
او كه در مراسم افتتاح اولين برنامه «جمع آورى 
نواحى  ملكيت هاى  اجاره  و  رهن  فروش،  قيمت 
شهرى هرات» صحبت مى كرد گفت كه اين طرح 
قرار  تائيد  مورد  اراضى  عالى  شوراى  در  اخيرا 

گرفته و براى اولين بار در هرات پياده مى گردد.
پيكار افزود كه قرار است براى سه روز، تمامى 

نواحى پانزده گانه شهر سروى گردد.
رئيس عمومى اداره اراضى كشور در ادامه گفت 
كه در اين طرح ارزش اصلى جايدادها تثبيت شده 
و سپس در وب سايت رسمى اداره اراضى كشور 

درج مى شود.
اين  شدن  اجرايى  كه  است  باور  اين  بر  او 
بخش  در  را  الزم  سهولت هاى  مى تواند  طرح 

سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى ايجاد كند.
گفته  مى شود براى تطبيق اين طرح، 45 تن از 
براى  كشور  اراضى  اداره  متخصصان  و  مهندسان 
مشغول  هرات  شهر  گانه  نواحى 15  در  روز  سه 

خواهند بود.
قرار است پس از واليت هرات، اين طرح در 

ديگر واليت ها نيز تطبيق گردد.

انتقاد شديد خطيب نماز جمعه هرات از 
خيانت هاى امريكا در افغانستان

براى اولين بار در كشور؛
طرح ثبت واقعى جايدادها در كشور از 

هرات آغاز شد

نيا راَحُه الَقلِب َو البَـَدِن؛ ـِى الدُّ هـِد ف ـُوِرُث الَغمِّ َو الُحزِن َو الزُّ نيـا ت غبَُه فِـى الـدُّ الـرَّ

رغبت و تمايل به دنيا مايه غم و اندوه و زهد و بـى ميلى به دنيا سبب راحتى قلب و بدن است.
(تحف العقول، ص 358)

قال الصادق (عليه السالم)

امام صادق (عليه السالم) مى فرمايند:

سريال هاى تركى بى بند و بارى، خيانت و بى عفتى را ترويج مى كنند
در گفتمان آزاد دانشجويى در مزار شريف تصريح شد:

هميشه به خانم ها عزت داده است.
دختر  افزود:  بلخ  علميه  حوزه  استاد 
بهشت  دروازه  هست  خانه  در  زماينكه 
خانه  به  وقتى  كند.  مى  باز  والدين  به  را 
را  خود  شوهر  دين  رود،  مى  شوهر 
تكميل مى كند و زمانيكه صاحب فرزند 

ديگرى است . 
داشت:  ابراز  بلخ  علميه  حوزه  استاد 
هم  مقابل  در  ها  كشور  فرهنگ  گاهى 
قرار مى گيرند و در اين جا هركسى مى 
و  كند  برترثابت  را  خود  فرهنگ  خواهد 
خود  كشور  فرهنگ  طرف  به  را  ديگران 

وقتى اسالم به يك خانم مى گويد الزم 
هم  اگر  و  نمايد  كار  بيرون  در  نيست 
خودش  حق  پولش  كرد،  كار  گويد  مى 
ندارد،  تصرف  حق  كسى  هيچ  و  هست 

پس يعنى اين عزت دادن است.
هاشمى نژاد تصريح كرد: اما در غرب 
اين گونه نيست وقتى آنها داد از حقوق 
زن  بايد  كه  يعنى  اين  زنند  مى  مساوى 
هم در مصارف خانه سهيم باشد و عين 

مرد بايد همانطور كار كند. 
وى ابراز داشت: آنچه كه غرب براى 
زن شعار مى دهد و قانون هاى خود را 
مى خواهند به عنوان فمينيزم پياده نمايد، 
در  را  عشق  و  مودت  خواهند  مى  فقط 
اين  و  ساخته  رنگ  كم  مرد  و  زن  بين 
در واقع يك نوع محدويت را نشان مى 

دهد. 
هم چنان در بخش دوم گفتمان آزاد، 
پيرامون  را  خود  نظريات  نيز  دانشجويان 

موضع شريك ساختند.
بين  از  تركى  سريالهاى  اصلى  هدف 

بردن فرهنگ دينى ماست 
باره  در  حسينى  حسين  محمد  سيد 
جامعه  در  تركى  هاى  سريال  تاثيرات 
اولين  گفت:  نموده  صحبت  اسالمى 
هدفى كه اين سريال ها دارند اين است 
كه مى خواهند فرهنگ ما را از بين ببرند 
شان  خود  فرهنگ  طبق  را  ما  جامعه  و 

نمايند.
بى  مسايل  به  نمودن  تشويق  وى 
بندوبارى، كشف حجاب اسالمى، از بين 
خود  افكار  تطبيق  خانواده،  نظام  بردن 
هاى  پيامد  ديگر  از  ديگران،  به  را  شان 
نشر سريال هاى تركى در كشور دانست.

وزارت  از  انتقاد  ضمن  حسينى 
اطالعات و فرهنگ كشور گفت: وزارت 
تا  قسمت  اين  در  فرهنگ  و  اطالعات 
بايد  و  نكرده  اى  توجه  گونه  هيچ  حاال 
جلو پخش اين سريال هارا توسط رسانه 

ها بگيرد.
اين  از  ديگر  يكى  طاهرى  يداهللا 
گفت:  گفتمان  دراين  كنندگان  اشتراك 
رسانه  علوم  دانشمندان  از  يكى  «برنات» 
امر  اين  در  شايد  رسانه  گويد:  مى  ى 
كه  بگويد  را  مخاطبان  تا  باشد  ناموفق 
چى كار را انجام بدهند اما قطعا در اين 
كار موفق است كه مخاطبان را مى گويد 

كه به چه چيزى فكر نمايند.
طريق  از  را  خود  قدرت  تمام  دشمن 

رسانه پياده مى كند 
هاى  سريال  از  پذيرى  اثر  دليل  وى 
ى  رسانه  سواد  داشتن  عدم  را  تركى 
ى  رسانه  سواد  اين  گفت:  نموده  عنوان 
صنفى نيست كه در بيرون تدريس شود 
كردن  حاصل  آگاهى  بلكه  بگيريم  فرا  و 
دشمن  فعال  كه  است  دشمن  اهداف  از 
ها  رسانه  طريق  از  را  خود  قدرت  تمام 

پياده مى كند.
پوشيدن  چادر  اينكه  بيان  با  طاهرى 
دشمن  روى  به  محكمى  سيلى  ها  خانم 
به  مربوط  تنها  حجاب  گفت:  است 
پوشش زن نيست و مردان هم موظف به 
حفظ حجاب هستند و مسئوليت دارند.

آزاد  گفتمان  كه  است  ذكر  قابل   
نمايندگى  دفتر  ابتكار  به  دانشجويى 
اجتماعى  فرهنگى  هاى  فعاليت  مركز 
هرهفته  كه  است  سال  دو  از  بيش  تبيان 
شهر  در   30/9 ساعت  جمعه  روزهاى 
مزارشريف برگزار مى گردد كه در ادامه 
برگزارى گفتمان اين هفته دو كتاب براى 
به  برنامه  وكارشناس  معرفى  دانشجويان 

سواالت دانشجويان پاسخ دادند.

مى شود بهشت زير پاهايش است و اين 
است عزت يك خانم در اسالم. 

عزت  اين  كرد:  بيان  دينى  عالم  اين 
توسط  است  داده  ها  خانم  به  اسالم  كه 
وقتى  زيرا  آيد  مى  وجود  به  حجاب 
از  خواست  مى  (س)  زهرا  حضرت 
خواست  مى  و  كند  دفاع  واليت  حق 
مقنعه  اول  نمايد؛  سخنرانى  مسجد  در 
را  سرتاسرى  چادر  كرد،  سر  به  را  خود 
پوشيد و در مسجد پرده كشيده شده بعد 

سخنرانى نمود.
وى با ابراز اينكه نگاه به نامحرم تيرى 
اظهار  است  شيطان  طرف  از  مسمومى 
نامناسب  حجاب  با  خانم  وقتى  داشت: 
نامحرم  نگاه  رود  مى  خانه  از  بيرون  به 
را به طرف خود جلب مى كند كه مايه 
خفت خودش است و هم ديگران را به 

گناه آلوده مى كند.
هاشمى نژاد اذعان كرد: عزت فاطمى 
خود،  حجاب  داشتن  با  تو  اينكه  يعنى 
دل امام زمان را شاد كنى و او به ديدن 
كشف  زمان  در  كه  خانم  مانند  بيايد  تو 
از  سال   7 شاه  رضاه  زمان  در  حجاب 
دنيا  از  كه  وقتى  و  نرفت  بيرون  خانه 
جنازه  تشيع  به  خودش  زمان  امام  رفت 
نژاد  هاشمى  محمد  سيد  رفت.  اش 
تركى  هاى  سريال  تاثير  به  ادامه  در  نيز 
نمود  اشاره  افغانستانى  هاى  خانم  باالى 
هويت  كشور  يك  فرهنگ  گفت:  و 
شامل  فرهنگ  اين  كه  است  كشور  يك 
عرفيات دين، مذهب و زبان مى شود كه 
اگر اصليت آن فرهنگ از بين برود، گويا 
تمام هستى آن كشور از بين رفته است.

داشتن لباش اسالمى نمايانگر فرهنگ 
اسالمى است 

وى ياد آورشد: نمايانگر يك فرهنگ 
كه  است  اسالمى  لباس  داشتن  اسالمى 
برتن تمام مسلمان ها مى باشد ولى اگر 
شود  خارج  تن  از  اسالمى  لباس  اين 
اسالمى  فرهنگ  آن،  به  شود  نمى  ديگر 

گفت.
تمام  اينكه  ابراز  با  نژاد  هاشمى 
دستورات اسالم بدون حكمت و فلسفه 
نيست خاطر نشان ساخت: از دين اسالم 
شده  گوناگون  هاى  هركشورتفسير  در 
تركيه  در  قسم  يك  ايران  در  مثال  است 
جورى  عربستان  در  و  ديگرى  قسم 

جلب نمايد.
كسانيكه  معموال  داد:  ادامه  دينى  عالم 
ندارند؛  اسالم  دين  از  كامل  آگاهى 
كه  پذيرند  مى  تحقيق  بدون  را  فرهنگى 

بيشتر تبليغات شده باشد.
مسلمان  ابرازاينكه  با  نژاد  هاشمى 
واقعى كسى است كه خود را به خدا مى 
هميشه  تركى  هاى  سريال  گفت:  سپارد 
تبليغ كننده فرهنگ خود شان است كه از 
اين طريق بى بندوبارى را در بين جامعه 

ترويج مى كند.
وى افزود: اسالم هرقانونى را كه وضع 
ها  مسلمان  مصلحت  اساس  به  كند  مى 
هاى  سريال  پخش  با  تركيه  ولى  بوده، 
تركى طورى ذهن مردم را آماده مى كند 
كه انسانها روز به روز از معنويات فرار 
نموده و دين در نزدش بى ارزش شده و 

به ماديات رجوع مى كند.
سريال  گفت:  بلخ  علميه  حوزه  استاد 
هاى تركى روز به روز دنيا را با اهميت 
تبليغ  مردم  به  قسمى  و  داده  جلوه  تر 
است  دنيا  فقط  چيز  همه  انگار  كند  مى 

و تمام.
اين عالم دينى عنوان كرد: دنيا چيزى 
كه  گويد  نمى  هم  اسالم  و  نيست  بدى 
دنيا  زيرا  نمايد  ترك  را  دنيا  همه  بايد 
همه  اما  است  آخرت  براى  كشت  محل 

چيز هم دنيا نيست. 
تبلغ  باعث  تركى  سريالهاى  پخش 
وبى  خيانت  وبارى،  بند  بى  وترويج 

عفتى در جامعه مى شود
كه  آنچه  داشت:  اظهار  نژاد  هاشمى 
مى  تبليغ  ديگران  به  تركى  هاى  سريال 
خيانت،   ، بارى  بندو  بى  جز ترويج  كند 
چيزى  عفتى  بى  و  دينى  بى  انتقام، 

ديگرى نمى باشد. 
سيد احمد هاشمى نژاد نيز در ادامه در 
فمنيزم  گفت:  فمينيستى  خفت  خصوص 
يك جنبش است كه به خاطر رسيدن به 
يك سرى حقوق كه غربى ها از خانم ها 

گرفته بودند، شكل گرفته است.
آن  به  آنها  كه  آنچه  ولى  افزود:  وى 
برسند  خواهند  مى  و  گويند  مى  حقوق 
نه تنها عزت نيست بلكه براى زن ذلت 

مى آورد.
اسالم  گفت:  ادامه  در  دينى  عالم  اين 
و  است  حكمت  داراى  كارهايش  تمام 

استاد حوزه علميه بلخ گفت: نمايانگر 
لباس  داشتن  اسالمى  فرهنگ  يك 
از  اسالمى  لباس  اين  اگر  است،  اسالمى 
آن،  به  شود  نمى  ديگر  شود  خارج  تن 
فرهنگ اسالمى گفت و آنچه كه سريال 
هاى تركى تبليغ مى كند ترويج بى بندو 
بى  و  دينى  بى  انتقام،  خيانت،   ، بارى 

عفتى مى باشد.
افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
تحت  دانشجويى  آزاد  گفتمان  (آوا)، 
نبايد  و  ها  بايد  امروزى  «دختران  عنوان 
فاطمه  حضرت  تولد  مناسبت  به  ها» 
فعاليت  مركز  توسط  (س)  معصومه 
حضور  با  تبيان  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
و  نژاد  هاشمى  ضياء  سيد  كارشناسان 
حوزه  اساتيد  نژاد  هاشمى  محمد  سيد 
دختران،  موضوع  پيرامون  بلخ  علميه 
حجاب اسالمى يا تاثير پذيرى از برهنه 
تاثير  و  تركى  هاى  سريال  غرب،  گى 
فاطمى  عزت  افغانستانى،  دختران  روى 
شريف  مزار  شهر  در  فمينيستى  خفت  يا 

برگزار شد.
استاد سيد ضياء هاشمى نژاد با اشاره 
به بودن حجاب قبل از اسالم گفت: در 
اگر  كه  است  آمده  دورانت  ويل  تاريخ 
از زنان يهودى كسى قانون را نقض مى 
و  شدند  مى  بيرون  حجاب  كردد (بدون 
يا با صداى بلند حرف ميزدند) شوهران 
حق داشت كه بدون پرداخت مهريه آنها 

را طالق بدهد.
حجاب  فقط  حجاب  افزود:  وى 
قرآن  آيه  به  نظر  بلكه  نيست  پوششى 
داريم  حجاب  نوع  سه  اسالم  در  كريم 
اولين حجاب حجاب ظاهرى يا پوشش 
ظاهرى است كه قرآن كريم در سوره نور 
ايمان  با  زنان  به  «و  فرمايد:  مى   30 آيه 
نامحرمى]  هر  [از  را  خود  ديدگان  بگو 
فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى 

خود را آشكار نگردانند» .
نوع،  دومين  داد:  ادامه  نژاد  هاشمى 
خداوند  كه  باشد  مى  گفتار  در  حجاب 
مى   32 آيه  احزاب  سوره  در  متعال 
مانند  شما  پيامبر  همسران  «اى  فرمايد: 
سر  اگر  نيستيد  ديگر  زنان  از  يك  هيچ 
تا  مگوييد  سخن  ناز  به  پس  داريد  پروا 
آنكه در دلش بيمارى است طمع ورزد و 

گفتارى شايسته گوييد».
كرد:  تصريح  بلخ  علميه  حوزه  استاد 
هرچند مصداق اين آيه زنان پيامبر است 
اما پيام اين آيه فرا گير بوده و شامل تمام 

زنان مسلمان مى شود.
سومين  اينكه  ابراز  با  دينى  عالم  اين 
باشد  مى  رفتار  در  حجاب  حجاب، 
عنوان كرد: نوع ديگر حجاب و پوشش 
مقابل  در  زنان  رفتارى  حجاب  قرآنى، 
در  متعال  خداوند  كه  است  نامحرم 
(سوره نور، آيه 31) به زنان دستور داده 
نشان  با  كه  نروند  راه  گونه اى  به  است 
باعث جلب توجه  زينت هاى خود  دادن 

نامحرم شوند.
وى اظهار داشت: نظر به اين آيه، در 
گذشته خانم هاى بودند به خاطر جلب 
مى  خلخال  خود  پاهاى  به  مردان  توجه 
با  ها  خانم  حاضر،  عصر  در  اما  بستند 
پوشيدن بوت هاى بلند كه در هنگام راه 
رفتن از خود صدا دارد؛ عين همان كار 

گذشته را انجام مى دهند.
اسالم همواره به زنان در جامعه عزت 

داده است 
عزت  سرفصل  درباره  نژاد  هاشمى 
فاطمى گفت: آنچه براى جامعه و خانم 
ها مهم است عزت مى باشد و اسالم نيز 

نمايانگر يك فرهنگ اسالمى داشتن لباس اسالمى است كه برتن تمام 
مسلمان ها مى باشد ولى اگر اين لباس اسالمى از تن خارج شود ديگر 

نمى شود به آن، فرهنگ اسالمى گفت.


