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معین ارشد امنیتی وزارت داخله خطاب به نیروهای امنیتی:
با دشمنان رحم و مدارا نکنید و با جدیت برخورد کنید

معین ارشد امنیتی وزارت داخله در واکنش به حمله تروریستی به مسجد امام زمان گفت: ما با یک دشمن 
نامرد و وحشی در حال مبارزه هستیم که حتی به زنان و کودکان رحم نمی کند، مسمانان را حتی در مساجد 
و در حال عبادت به خاک و خون می کشند بنابراین الزم است با این طور دشمنان، نیروهای امنیتی با جدیت 

برخورد کنند و هیچ رحم و مدارا به آنها ها نکنند.
جنرال مراد که برای معرفی قوماندان جدید غزنی به این والیت سفر کرده خطاب به وی گفت در صورت 

غفلت وظیفه ای از وظیفه سبک دوش خواهد شد.
آقای مراد در پایان سخنانش از مردم افغانستان خواست که با وحدت و همدلی برای نجات افغانستان 

دست بکار شوند.
جنرال زمان که رسما به عنوان قوماندان امنیه غزنی معرفی شده به شهروندان غزنی وعده داد که با جدیت 

برای بهبود امنیت غزنی تالش خواهد کرد.

یادداشتسرمقاله

تکفیری  گروه  به  منسوب  های  تروریست 
داعش، یکبار دیگر با حمله ای بی رحمانه بر 
نمازگزاران بی دفاع شیعه در مسجد امام زمان 
برای  را  کابل، جمعه خونینی  در شمال  )عج( 

پایتخت رقم زدند.
وزارت داخله می گوید در حمله انتحاری به 
در  نجارهار  قلعه  منطقه  در  زمان  امام  مسجد 
شمال شهر کابل ۱۰ نمازگزار شهید و ۳۰ نفر 
و  زن  شماری  جمله  از  شدند؛  مجروح  دیگر 

کودک.
باالی  رقم  از  حکایت  اما  دیگر  آمارهای 

قربانیان دارند.
وزارت صحت گفته که در این حمله بیش 
از ۲۰ نفر شهید و ۴۰ زخمی به شفاخانه های 

شهر منتقل شده اند.
عبداهلل  و  جمهوری  رئیس  غنی؛  اشرف 
عبداهلل؛ رئیس اجرایی، حمله به مسجد شیعیان 
از  غنی  آقای  کردند.  »محکوم«  را  کابل  در 
عالمان دین خواست تا صدای خود را در برابر 

این حمالت بلند کنند.
نیز  طالبان  سخنگوی  مجاهد؛  ذبیح اهلل 
را  آن  هدف  و  کرده  محکوم  را  حمله  این 
خوانده  افغانستان  مردم  میان  »تفرقه افکنی« 

است.
پیش از این نیز »داعش« مساجد شیعیان را 
در کابل و هرات هدف قرار داده بود؛ رویکردی 
کین توزانه که از یک تنفر عمیق و متعصبانه و 

کور مذهبی و ایدئولوژیک ناشی می شود.
نمی رسد سجده ها و سجاده های  نظر  به 
خونین نمازگزاران بی دفاع کابل که در جمعه 
از  مورد  آخرین  خورد،  رقم  پایتخت،  خونبار 
حامیان  و  ها  تروریست  باشد.  فاجعه  توالی 
عزم  محکم،  های  اراده  با  آنها  شده  شناخته 
و  مفتضحانه  های  شکست  انتقام  تا  اند  کرده 
شیعیان  از  را  سوریه  و  عراق  در  شان  خونین 
افغانستان بگیرند؛ اهدافی آسان برای  بی دفاع 

نیاتی شوم.
و  آب  پر  های  واکنش  علیرغم  هم  دولت 
تاب، ...          ادامه در صفحه ۲

نزدیک  از  پس  تروریستی،  خونین  حمله 
تروریست  میان  درگیری  ساعت  چهار  به 
های مسلح و نیروهای امنیتی در مسجد امام 

زمان)عج( در کابل پایان یافت.
تروریست  چهار  ها،  گزارش  بربنیاد 
از  بعد  نیم  و  یک  ساعت  حوالی  مسلح، 
مسجد  بر  محلی،  وقت  به  جمعه  روز  ظهر 
در  نجارها  قلعۀ  منطقۀ  در  زمان)عج(  امام 
کابل،  شهر  امنیتی  یازدهم  حوزه  مربوطات 

حمله کردند.
که  گویند  می  عامه  وزارت صحت  منابع 
در این رویداد، بیش از ۲۰ تن شهید و بیش 
نجیب  اما  اند؛  دیگر زخمی شده  نفر  از ۳۵ 
آمار  داخله،  وزارت  سخنگویان  از  دانش؛ 
شهدای این رویداد را ۱۴ تن و زخمی ها را 

۳۸ نفر اعالم کرده است.
یک  حمله  این  در  که  افزود  دانش  آقای 
پولیس ویژه و یک پولیس امنیتی شهید و ۸ 

تن دیگر آنان زخم برداشته اند.
با این حال، برخی منابع رسانه ای از قول 
از  بیش  که  اند  مدعی شده  امنیتی  منبع  یک 
۳۰ نفر در این رویداد شهید اند و بیش از ۸۰ 
تن دیگر زخم برداشته اند. این منبع همچنین 
از  از غیر نظامیان  نفر  از ۱۰۰  گفته که بیش 

محل رویداد، نجات داده شده اند.
از  یکی  که  اند  گفته  هم  عینی  شاهدان 
مهاجمان مواد انفجاری همراهش را هنگامی 
جمعیت  که  کرد  منفجر  مسجد  داخل  در 
نماز  ادای  مشغول  نمازگزاران،  از  انبوهی 

جمعه بودند.
محافظ  نخست  مهاجمان  آنان،  گفتۀ  به 
به گلوله بستند و سپس وارد  این مسجد را 
مسجد شدند. یکی از شاهدان عینی گفته که 
مسجد  داخل  در  نظامیان  غیر  بر  مهاجمان 
با ورود  کردند و سپس  پرتاب  نیز  نارنجک 
به داخل مسجد، شماری از نمازگزاران را به 
گروگان گرفتند...         ادامه در صفحه ۲

سجده ها و سجاده های خونین 
نمازگزاران کابل

کشتار کابل؛ آمار، بازتاب ها و 
واکنش ها

3

رئیس پیشین امنیت ملی؛ امراهلل صالح:

حمله به تکیه خانه قلعه نجارها در کابل از سلسله جنایات 
در صفحه 2طالبان به نام داعش است!

 

تحصیل  افراد  که  باشید  دیده  بارها  شاید 
کرده در مقاطع مختلف آن هم در کشوری مثل 
از  باشند.  داشته  امالیی  غلط  کمتر  افغانستان 
حتی  و  خبرنگاران  تا  گرفته  دولتی  مقام های 
عریضه نویسان، همه و همه دچار این معضل 

بزرگ هستند.
اما این که چرا این افراد دچار چنین مشکلی 
نمی داند. یکی می گوید، در  را کسی  شده اند 
کار  امالء  روی  بر  معلممان  مکتب  دوران 
داشتند.  کتاب  روخوانی  فقط  و  نمی کرد 
هیچ  مکتب  دوران  در  که  می گوید  دیگری 

تالشی برای درست نوشتن نکرده است.
سرچشمه  کجا  از  مشکل  این  واقعا  اما 
می گیرد؟ برخی از دانش آموزان با نشان دادن 
کتب درسی شان می خواهند بگویند که حتی در 
کتب درسی هم غلط امالیی وجود دارد، پس 
نباید از آنان توقع داشت که درست بنویسند. 
برخی دیگر اما ظاهر کتاب را بهانه می کنند و 
می گویند که با داشتن چنین کتاب هایی آن هم 
با ظاهر قدیمی، اصال دل به درس نمی دهند 
چه برسد به این که بخواهند در نوشتن دقت 
 ۱۲ صنف  شاگرد  رسولی«،  »محدثه  کنند. 
به  باید  معلمان  که  است  باور  این  بر  مکتب 
می گوید  او  کنند.  سخت گیری  دانش آموزان 
که برخی از هم کالسی هایش حتی نمی توانند 
درست بخوانند و درست بنویسند.او می گوید 
که در دوران مکتب معلمین کمتر به این مساله 
توجه دارند. رسولی بر این باور است که اگر 
این افراد وارد دانشگاه و پس از آن وارد بازار 
کار شوند، مشکالت زیادی را برای مردم به 
یکی  جمشیدیان«  »طاهره  آورد.  خواهند  بار 
هرات  شهر   ۱۲ دانش آموزان صنف  از  دیگر 
است. او می گوید که معلمین هیچ توجهی به 
این قضیه ندارند و حتی حق اعتراض را نیز به 

شاگردان نمی دهند.
دانشگاه  دانشجویان  از  تن  یک  »عمران« 
برای  اقوامش  از  یکی  قبل  چندی  که  هرات 
فرزند خود تذکره دریافت کرده می گوید که 
را  کودک  اسم  والیت شان  تذکره  اداره  آمر 
ایجاد شده  دردسر  آنها  برای  و  نوشته  اشتباه 

است. او می گوید که این مشکل باید در دوران 
مکتب حل شود وگرنه برای جامعه مشکالت 

زیادی به بار می آورد.
»عبدالقیوم پدرام« خبرنگار در هرات نیز بر 
این باور است که فقر اقتصادی سبب شده تا 
دانش آموزان مکاتب در کنار درس، به کار رو 
برای خانواده  بتوانند کمک خرجی  تا  بیاورند 

خود باشند.
او می گوید که با این حال، وقتی این افراد 
وارد دانشگاه می شوند هم با مشکالت زیادی 
روبرو می شوند و اگر از ۱۰ نفر آنان بخواهیم 
که یک مکتوب رسمی بنویسند، شاید نتوانند. 
موارد  برخی  در  که  می گوید  تاکید  با  پدرام 
می بینیم که اساتیدی که در مکاتب استخدام 
این  هستند.  مواجه  مشکل  این  با  می شوند، 
درست  بر  زیادی  تاثیر  می تواند  نیز  موضوع 
نویسی دانش آموزان بگذارد. »فیصل کریمی«، 
استاد دانشکده ژورنالیزم دانشگاه هرات به آوا 
گفت که »متاسفانه بسیاری از دانشجویانی که 
ادبیات  سواد،  سطح  می شوند،  دانشگاه  وارد 
و نگارش شان مشکل دارد و این نشان دهنده 
این  روی  بر  مکتب  زمان  در  که  است  این 
این  که  می گوید  او  نکرده اند«.  کار  موضوع 
ما  معارف  سطح  که  می دهد  نشان  موضوع 
افزود:  دانشگاه  استاد  این  است.  پایین  خیلی 
در زمان دانشگاه هم اساتید حیران می مانند که 
به دانشجو درس بدهند یا بر روی ادبیات و 
نگارش شان کار کنند. باید در دوران مکتب بر 
روی ادبیات، درست خواندن و درست نوشتن 
وارد  که  دانشجویی  وقتی  شود.  کار  خیلی 
نمی تواند  و  است  بی سواد  می شود،  دانشگاه 
کمتر  را  دانشگاه  درس های  بنویسد،  درست 
یاد می گیرد و کیفیت درس در دانشگاه پایین 
می آید. به گفته ی این استاد دانشگاه، شخصیت 
مکتب  دوران  در  دانش آموز  علمی  ضعیف 
شکل گرفته و دانشگاه نمی تواند روی تهداب 

دانش و ادبیات دانشجو کار کند.
دلیل  به  شده  ایجاد  چالش های  به  وی 
»به  گفت:  و  کرد  اشاره  نویسی  غلط  مشکل 
نام های  احوال  ثبت  اداره  در  مثال،  عنوان 
افراد را غلط می نویسند و این موضوع سبب 

می شود که سرنوشت یک شخص تحت تاثیر 
این نام غلط قرار گیرد«. در دیگر اداره ها نیز 

چنین مشکلی وجود دارد.
باور است که این موضوع  این  کریمی بر 
و  آموزش  نظام  در  گسترده  تغییرات  نیازمند 
در  باید  دانشجویان  افغانستان است.  پرورش 
مکتب مکلف شوند تا بنویسند و یاد بگیرند. 
او به بیان راهکار پرداخت و گفت: »در دراز 
مدت این مشکل باید در معارف حل شود و 
در کوتاه مدت، کارمندان اداره های دولتی باید 
دوره های کوتاه مدت درست نویسی را سپری 

کنند«.
با این حال، این تنها گوشه ای از مشکالتی 
است که به دلیل بی توجهی معلمین و اساتید 
به مساله ادبیات و زبان دری برای شهروندان 
به وجود آمده است. نوشتن مکتوب هایی که 
پر از غلط امالیی است، خط بد برخی از آمران 
اداره ها، غلط نوشتن اسم و موارد زیاد دیگری 

که هیچ توجهی به آن نشده است.
از قدیم می گفتند که »خشت اول گر نهد 
معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج«. اکنون این 
ضرب المثل برای کسانی بکار برده می شود که 
همگان بر این باورند که قرار است که کشور 

را به سوی موفقیت ببرند.
مناطق  در  مدارس  گذشته  سال های  در 
اما  یافت  گسترش  و  توسعه  کشور  مختلف 
کسی گمان نمی کرد که در این میان به مساله ی 

کیفیت توجهی نشود.
معلمان در مناطق روستایی براساس مسلک 
از  بسیاری  و  نشده اند  استخدام  حرفه شان  و 
آن ها براساس نیازمندی بعنوان معلم استخدام 
شده اند و تدریس می کنند. در حالی که شرایط 
سواد  در  حتی  و  ندارند  کافی  تحصیالت  و 

خواندن و نوشتن با مشکل مواجه هستند.
می روند،  مکتب  به  صرفا  دانش آموزان 

روخوانی می کنند و به خانه باز می گردند.
معارف  وزارت  سخنگوی  گذشته  سال 
گفته بود که این وزارت ۲۲ میلیون جلد کتاب 
درسی را در سال ۱۳۹۴ با رفع غلط امالیی و 
انشایی به چاپ رسانده است اما آیا این امر 

سبب شد تا این مشکل رفع شود.؟

چرا فارغ التحصیالن لیسانس، »غلط امالیی« دارند؟
گزارش

درک نادرست از دین اسالم 
باعث بروز ناهنجاری های 

اجتماعی شده است
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وزیر داخلۀ پاکستان دادن 
تذکره و پاسپورت به رهبر 
پیشین طالبان را تایید کرد

کشتن غیرنظامیان در مسجد 
امام زمان )عج( کابل می تواند 
شامل تعریف جنایت جنگی شود
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3

حسینی مزاری؛ دبیر کل حزب اسالمی تبیان:

استکبار رویای تقابل شیعه و 
سنی در افغانستان را به گور 

خواهد برد!
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ادامه از صفحه اول / تاکنون کار در خور 
توجهی انجام نداده است.

از  پس  که  جمهور  رییس  غنی؛  اشرف 
هرات،  جوادیه  مسجد  در  مشابه  رویدادی 
به آن شهر سفر کرده بود، در دیدار با فاطمه 
قادریان؛ دختری مخترع که پدرش را در آن 
رویداد خونین از دست داد، در برابر گالیه 
و  ناتوانی  به  قادریان،  خانم  پرده  بی  های 
اذعان  مردم،  امنیت  تأمین  در  اش  کوتاهی 

کرد.
اما آیا این اذعان و اعتراف تلخ، به تنهایی 

کافی است؟
شماری تصور می کنند که چون »داعش« 
بر  را  دست  این  از  هایی  حمله  مسؤولیت 
با  نیز  امنیتی  نیروهای  و  گیرد  می  عهده 
از وقوع هر رویداد، خود  اندک  فاصله ای 
از  پس  و  رسانند  می  حمله  محل  به  را 
را  ها  تروریست  درگیری،  ساعت  چندین 
به جهنم می فرستند، کافی است و دولت به 
این ترتیب، به مسؤولیت هایش عمل کرده 

است.
شاید این انتظاری منطقی و معقول نباشد 
که دولت با توجه به امکانات محدودی که 
دارد، از هزاران مسجد و اماکن مذهبی نیز 
مستمر  مراقبت  نظامی،  مهم  مراکز  همانند 
کند؛ اما مقوله امنیت، لزوما به معنی استقرار 
همه  در  مسلح  دندان  تا  نظامی  نیروهای 

مناطق و مراکز در معرض خطر نیست.
همه  امنیت  تواند  نمی  اگرچه  دولت 
اما دست  بگیرد؛  عهده  بر  را  مذهبی  مراکز 
قدرت  که  آید  برمی  مهم  این  عهده  از  کم 
عملیاتی تروریست ها را منهدم کند، حاشیه 
امن آنها را در مراکز و پایگاه های شناخته 
شده شان، از میان ببرد، به کمک های پیدا و 
پنهان دست های پلید و آلوده خارجی برای 
افغانستان  در  تکفیری  تروریزم  کردن  فربه 
به منظور شعله ور سازی یک جنگ خونین 
نهادهای  و  دهد  پایان  کشور،  در  مذهبی 
دلیل  به  را  امنیتی  و  استخباراتی  و  کشفی 
نفوذ  به  نسبت  اغماض  یا  ناتوانی  کوتاهی، 
مورد  پایتخت،  به  تروریستی  مسلح  عناصر 
دهد  قرار  جدی  و  سختگیرانه  ای  مؤاخذه 
و  ها چگونه  تروریست  که  شود  روشن  تا 
متن  به  را  خود  منافذی  و  مجاری  چه  از 
پایتخت می رسانند و در قلب مردم، منفجر 

می کنند.
تواند  نمی  اگر  دولت  دیگر،  جانب  از 
نیروهای  به  کند،  تأمین  را  مردم  امنیت 
تا خود  بدهد  بیشتری  آزادی عمل  مردمی، 
مسؤولیت تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم 
عهده  بر  را  احتمالی  خطرهای  با  مقابله  و 
به  عراق،  و  سوریه  در  که  الگویی  بگیرند؛ 
بزرگترین  انهدام  به  منجر  و  درآمد  اجرا 
حاکمیت  و  سلطه  مراکز  و  ها  پایگاه 

تروریزم تکفیری شد.
کالن  استراتژي  یک  سایه  در  امر  این 
قابل  آسانی  به  امنیتی،  شده  کارشناسی  و 
می  بخواهد  اگر  دولت  و  است  دستیابی 
تواند با نظارت مستقیم بر هسته های امنیتی 
مردمی مبتنی بر رویکرد دفاع خودی، دایره 
را گسترش  نظامیان  غیر  مصونیت  و  ایمنی 
دهد و عرصه را بر آزادی عمل تروریست 
آسان  دادن  قرار  آماج  در  تکفیری  های 
عبادتگاه  و  مساجد  در  مسلمان  نمازگزاران 

های دینی، تنگ سازد.
وضعیت  که  کند  فراموش  نباید  دولت 
بی  از شیعیان  امر،  اگرچه در ظاهر  کنونی، 
دفاع، قربانی می گیرد و همه روزه زنان و 
کودکان بی دفاع شیعه را به مسلخ تروریزم 
تکفیری و ایدئولوژي سیاه مبتنی بر تنفر و 
اما در آینده ای نه  تعصب آنها می فرستد؛ 
چندان اگر جلو پروژه فرقه ای سازی جنگ 
بزرگ  های  چالش  نشود،  گرفته  افغانستان 
را  کنترلی  و  مهار  قابل  غیر  و  سنگین  و 
فراروی دولت ایجاد خواهد کرد و آشوب 
و هرج و مرج و خون ریزی و جنگ را به 

نحو ترسناکی گسترش خواهد داد.

سجده ها و سجاده های خونین 
نمازگزاران کابل

امراهلل صالح؛ رییس پشین امنیت ملی می 
گوید: کشتار نمازگزاران در تکیه خانه قلعه 
از سلسله جنایات ضد  دیگر  یکی  ها  نجار 
نام  زیر  طالبان  های  شبکه  که  است  بشری 

داعش مرتکب شده اند. 
پیام  در  آوا،صالح  خبرگزاری  گزارش  به 
به  تروریستی  حمله  به  واکنش  در  خود 
مسجد امام زمان)عج( شهر کابل یادآور شده 
است، »من در همین منطقه )قلعه نجار ها( 
بزرگ شدم و به یقین کامل گفته می توانم که 
هیچ نوع – تکرار میکنم – هیچ نوع اختالف 
نداشت  وجود  اینجا  در  سنی  و  شیعه  میان 

و ندارد.
این مقام امنیتی سابق کشور تصریح کرده 
نیست،  افغانستان  در  واقعی  داعش  است، 
کنند  می  کشتار  داعش  نام  زیر  که  اینهایی 
هسته ها و شبکه های طالبان اند که با گرفتن 
بیشتر حمالت بر هموطنان شیعه ما را  مزد 

سازمان می دهند. 
داعش  و  طالب  میان  فرق  هیچ  ریشه  در 
وجود ندارد، هر دو از دید فکری و پایگاه 

حمایوی از یک نقطه آب می خورند. 
زمانی حکمتیار با داعش بیعت کرده بود. 
شورای صلح از او راجع به تشکیالت، شیوه 
طرح ریزی عملیات ها، توجیه هدف گیری 
که  مسایلی  دیگر  و  افغانستان  داخل  در  ها 
کند  کمک  دشمن  سرکوب  در  را  ما  بتواند 
سوال نماید. این موضوع جدی است. توافق 
دو  های  مسوولیت  شامل  او  عفو  ی  نامه 

جانبه می شود.

حکمتیار،  گلبدین  که  است  ذکر  شایان 
به  پیامی  در  افغانستان  اسالمی  حزب  رهبر 
بود:  گفته  در سال ۱۳۹۲  فطر  عید  مناسبت 
که نیروهای خارجی در افغانستان با حمایت 
را  افغانستان  دارند  تالش  “اقلیت ها”  از 
تجزیه کنند و “شرایط را برای دوام جنگ در 

افغانستان مساعد سازند. 
حکمتیار گفته بود که به میان آوردن نظام 
اکثریت،  اقلیت و  نام  به  فتنه  ایجاد  فدرالی، 
نیروهای  در  اقلیت ها  به  بزرگ  سهم  دادن 
برای  والیت  ساختن  افغانستان،  امنیتی 
خود  خواست  به  والی ها  تعیین  و  اقلیت ها 
آنها بخشی از این تالش های خارجی ها برای 
بهم زدن دولت مرکزی است.اکنون بامیان و 
دایکندی مانند بلخ حیثیت  ایالت های مستقل 

را دارند. 
وبه هزاره ها هشدار می دهد که “آنروز فرا 
خواهد رسید که مردم افغانستان برای احقاق 
حقوق غصب شده شان کمر ببندند و در آن 
برای  پناه گاهی  کشور  گوشه  هیچ  در  زمان 
خود نخواهند یافت. بعضی از آنها به ایران 

فرار خواهند کرد.

احمد یاسین؛ سالک قادری، عضو تیم ملی 
پرورش اندام افغانستان، قهرمان آسیا شد. 

در  قادری  آوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
دادن  شکست  با  کیلوگرام  نود  مثبت  وزن 
این  طالی  مدال  آسیایی اش،  حریفان  تمام 

مسابقه ها را به دست آورد. 
ملی  تیم  دیگر  عضوی  هلمندی  شکراهلل 
کیلوگرام  در وزن صد  اندام کشور  پرورش 

مدال نقره  را به گردن آویخت .
پرورش  رقابت های  دور  یکمین  و  پنجاه 
اندام و فتنس آسیا در کوریای جنوبی ادامه 

دارد.

رئیس پیشین امنیت ملی؛ امراهلل صالح:
حمله به تکیه خانه قلعه نجارها در 
کابل از سلسله جنایات طالبان به 

نام داعش می باشد!

احمد یاسین سالک قادری
طالیی شد

گزارش

ادامه از صفحه اول / گزارش های دیگر 
حاکی است که شماری زن و کودک نیز در 

میان قربانیان هستند.
بازتاب ها و واکنش ها؛ ارگ »محکوم«  کرد

جمهوری  ریاست  ارگ  حال،  همین  در 
با انتشار خبرنامه  ای این حمله را »محکوم« 
کرده و گفته است که با انجام این حمالت، 
تروریست ها نمی توانند وحدت میان مردم 

افغانستان را خدشه دار سازند.
و  است:»وحدت  آمده  خبرنامه  این  در 
سطح  در  افغانستان  ملت  مذهبی  همپذیری 
که  است  الگو  و  نمونه  اسالمی  کشورهای 
تروریستی  اعمال  انجام  با  جریانی  هیچ 
سازد.  خدشه  دار  را  وحدت  این  نمی تواند 
اسالم  جهان  علمای  از  افغانستان  حکومت 
می خواهد که در برابر اقدامات دین  ستیزانۀ 
تا  نمایند  بیان  را  شان  انزجار  تروریستان 

مسلمانان در فضای امن به عبادت بپردازند.«
اشرف غنی: تروریست ها برای همیشه 

نابود خواهند شد
رییس جمهور اشرف غنی هم در واکنش 
به حمله تروریستی به مسجد امام زمان)عج( 
قلعه نجارها ساحه خیرخانه شهر کابل گفته 
هیچ گاه  شکست خورده،  است:»تروریستان 
چنین حمالت خصمانه  انجام  با  نمی توانند 
اهداف شوم شان  به  دینی و بشری،  و ضد 
هرکجا  در  که  بدانند  باید  آنها  یابند.  دست 
قرار  ما  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  هدف 
می گیرند و برای همیشه نابود خواهند شد.«

ریاست  ارگ  از سوی  که  ای  اعالمیه  در 
جمهوری به نشر رسیده، از قول آقای غنی 
اشارۀ  به  همواره  که  است:»تروریستان  آمده 
باداران شان دست به جنایات و کشتار مردم 
عام  مردم  دیگر  یکبار  جمعه  روز  زده اند، 
حین  خدا  خانۀ  و  مسجد  در  را  عابدین  و 
بار دیگر زبونی  عبادت هدف قرار دادند و 

خود را به اثبات رساندند.«
جانیان  که  کرده  تأکید  غنی  آقای 
در  زمان  امام  به مسجد  با حمله  تروریست 
قلعۀ نجارهای کابل، شماری از هموطنان ما 
را شهید و مجروح کردند که به سزای اعمال 

شوم شان می رسند.
گفته  جمهور  رئیس  اعالمیه،  این  پایه  بر 
به  همه روزه  که  تروریستی  گروه های  که 
شکست شان بیشتر پی می برند، اماکن مقدس، 
عبادتگاه ها و مردم را به شمول نمازگزاران، 
زنان و کودکان هدف قرار داده که هر بار با 
ما  امنیتی  نیروهای  از سوی  »پاسخ سنگین« 

مواجه گردیده و »نابود« شده اند.
واکنش عبداهلل: نهایت قساوت

حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل؛  عبداهلل 
حمله  کردن«  »محکوم  با  نیز  ملی  وحدت 
امام زمان)عج( خیرخانه  به مسجد  انتحاری 
دشمنان  قساوت  نهایت  را  آن  کابل  شهر 

دانسته است.
آقای  قول  از  اجرایی  ریاست  اعالمیه  در 
افغانستان  مردم  است:»دشمنان  آمده  عبداهلل 
امام  مسجد  در  نمازگزاران  باالی  حمله  با 
دیگر  بار  جمعه،  مبارک  روز  در  زمان)عج( 
انتهای خشونت و قساوت شان را به نمایش 

گذاشتند.
که  امنیتی  شجاع  نیروهای  از  سپاس  با 
در اسرع وقت توانستند تروریستان را از پا 
بهشت  حادثه،  این  شهدای  برای  درآورند، 
بارگاه  از  عاجل  شفای  زخمیان  به  و  برین 

ایزد متعال استدعا می نمایم.«
دانش خواستار شناسایی و مستندسازی 

عامالن شد
ریاست  دوم  معاون  دانش؛  سرور 

کرده، به محکومیت پرداخته، انزجار و تنفر 
خود را از عوامل پیدا و پنهان آن اعالم کرده 
اند اما می طلبد این روند جدی تر و وسیعتر 
روی دست گرفته شده، بدین ترتیب بر رغم 
دشمن،  استعماری  و  استکباری  خواسته 
اسالمی  اخوت  روحیه  تحکیم  جهت  در 
و  نمایند  هوشمندانه  عمل  ملی  وحدت  و 
شیعیان نیز به هوش باشند تا عوامل دشمن 
با دامن زدن به احساسات مذهبی، به توفیق 
دلخواه نرسند و رؤیای رو در رویی شیعه و 
ببرند.  به گور  با خود  افغانستان  سنی را در 
هم شیعه و هم سنی به درستی درک کنند که 
فقط علیه شیعه و سنی  نه  تالشهای دشمن 
بلکه علیه انسانیت و به اسارت درآوردن کل 

ملت و به بند کشیدن کل کشور است.
واکنش والی هرات؛ دست های مرموز 

و نیات ناپاک

محمد آصف رحیمي؛ والي هرات حمله 
بر نمازگزاران مسجد امام زمان)عج( کابل را 
به شدت تقبیح کرد و آن را کار دشمنان مردم 

افغانستان دانست.
آمده  رحیمي  آصف  محمد  پیام  در 
مردم  دشمنان  ناپاک  دستان  دیگر  است:«بار 
افغانستان به خون شماري از بهترین فرزندان 
این سرزمین در بهترین مکان و بهترین زمان 
مي  جمعه  نماز  اداي  زمان  و  خدا  خانه  که 
نمازگزاران  از  شماري  و  شد  آغشته  باشد، 
با  نیاز  و  راز  مظلومانه در حالي که سرگرم 
خداي واحد شان بودند به شهادت رسیدند«.
همچو  پشت  افزود:»در  هرات  والي 
ناپاکي  نیات  و  مرموز  هاي  حمالت، دست 
قرار دارند که مي خواهند با ارتکاب چنین 
جنایاتي، وحدت و همدلي مردم با هم برادر 

را خدشه دار سازند.«
ایران؛ نخستین واکنش خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز به 
عنوان یکی از نخستین واکنش های خارجی، 
حمله تروریست های داعش به مسجد امام 
زمان) عج( در کابل را به شدت محکوم و با 
دولت و ملت افغانستان و خانواده بازماندگان 
این جنایت ناجوانمردانه و ضد انسانی ابراز 

همدردی کرد.
بهرام قاسمی اظهار داشت: بی شک دامن 
زدن  هم  بر  و  مذهبی  اختالفات  به  زدن 
اتحاد ملت صبور افغانستان از جمله اهداف 
اینگونه  در  زوال  به  رو  های  تروریست 
و  دولت  دارد  ضرورت  که  است  جنایات 
ملت افغانستان با همدلی و هوشیاری، آنان و 
حامیان شان را چون همیشه مأیوس نمایند.
داعش بر عهده گرفت، طالبان محکوم کرد
حمله  مسؤولیت  داعش  تروریستی  گروه 
خونین روز جمعه به مسجد امام زمان)عج( 
قلعه نجارهای خیرخانه شهر کابل را بر عهده 

گرفت.
گونه  هر  طالبان  گروه  حال  همین  در 
امام  جامع  مسجد  به  حمله  در  دخالت 
کرده  رد  را  کابل  شهر  خیرخانه  زمان)عج( 

است.
گروه،  این  سخنگوی  مجاهد؛  اهلل  ذبیح 
از  هدف  حمله،  این  کردن  محکوم  ضمن 
آن را تفرقه افکندن میان مذاهب اسالمی در 

افغانستان خوانده است.
تروریست  که  است  باری  چندمین  این 
بر  مساجد  در  داعش  به  منسوب  های 
نمازگزاران حمله می کنند. پیش از این چند 
جوادیه  مسجد  به  ورود  با  انتحاری  مهاجم 
هرات بر نمازگزاران تیراندازی کردند که در 
اثر آن، دست کم ۳۰ نفر شهید و ۵۰ تن دیگر 

زخمی شدند.

و  کشفی  ارگان های  همه  از  هم  جمهوری 
و  مجریان  و  طراحان  که  خواست  امنیتی 
به  را  خونین  رخداد  این  انجام  چگونگی 
تا  کنند  مستندسازی  و  شناسایی  درستی 
دولت افغانستان بتواند علیه مسببان احتمالی 
دست  روی  را  جدی  اقدامات  حادثه  این 

گیرد.
حمله  پیامی  طی  همچنین  دانش  آقای 
در  زمان)عج(  امام  مسجد  به  تروریستی 

خیرخانه کابل را »محکوم« کرد.
رئیس  دوم  معاون  پیام  از  بخشی  در 
دیگر  یکبار  تأسف  است:»با  آمده  جمهور 
تاریک اندیشان پلید و تروریست های خون 
در  دفاع  بی  نمازگزاران  بر  حمله  با  آشام 
مسجد جامع امام زمان در شمال کابل فاجعه 
آفریدند و تعداد زیادی از هموطنان ما را به 

خاک و خون کشیدند.

برای شهدای مظلوم این حادثه تروریستی 
بازماندگان آن ها  برای کلیه  برین و  بهشت 
عاجل  شفای  مجروحان  کلیه  برای  و  صبر 

استدعا دارم.«
و  که دشمنان کوردل  افزوده  دانش  آقای 
تاریک اندیش با طراحی و اجرای حمالت 
تروریستی بر اماکن مقدس و مذهبی تالش 
افغانستان  مسلمان  مردم  میان  تا  کنند  می 
ور  شعله  را  ای  فرقه  و  مذهبی  های  نفاق 
بسازند؛ اما بدانند که هرگز به این نیت شوم 
و خائنانه و ضد انسانی خویش نایل نخواهند 
شد. اخوت و برادری به خصوص به لحاظ 
قدری  به  این سرزمین  مردمان  میان  مذهبی 
خواب  هرگز  که  است  پایدار  و  مستحکم 
آشفته دشمنان در این مورد حتی برای یک 

لحظه تعبیر نخواهد نشد.
دین،  متولیان  و  علما  از  هم  دانش  آقای 
خواسته تا در باره سوء استفاده تروریست ها 
از دین، سکوت نکنند و اجازه ندهند که آنها 
مکدر  را  دین  چهره  اعمال،  این  ارتکاب  با 

سازند.
آلود  خون  های  دست  کار  کرزی: 

خارجی است
حامد کرزی؛ رئیس جمهوری پیشین هم 
در  شیعه  نمازگزاران  بر  تروریستی  حمله 
»تقبیح« کرده  به شدت  را  امام زمان  مسجد 
و این عمل نابخشودنی و دور از انسانیت را 
کار »دست های خون آلود خارجی« دانسته 
و خالف تمام موازین و ارزش های اسالمی 

و بشری خوانده است.
ثبات  و  صلح  دشمنان  کرزی،  گفته  به 
افغانستان مي خواهند با انجام دادن اینگونه 
ولی  برسند؛  خود  شوم  اهداف  به  حمالت 
در  افغانستان  مردم  که  بدانند  باید  را  این 
و  اند  متفق  و  متحد  بیگانه  دسایس  مقابل 
دشمنان  تا  داد  نخواهند  اجازه  هیچگاهی 
سربلند  ملت  برادری  و  وحدت  خاک  این 

افغانستان را متضرر بسازند.
حسینی مزاری: استکبار رویای تقابل شیعه 

و سنی در افغانستان را به گور خواهد برد
عیسی  سید  والمسلمین  االسالم  حجت 
حسینی مزاری دبیر کل حزب اسالمی تبیان 
مظلوم  نمازگزاران  علیه  تروریستی  عمل 
کابل  را در  امام زمان)عج( خیرخانه  مسجد 
افزاید: از خدای متعال  را محکوم کرده می 
ها  زخمی  برای  و  برین  بهشت  شهدا  برای 
بازماندگان شهدا صبر  شفای عاجل و برای 

جمیل و اجر جزیل خواهانم.
برادران  به  کرد:  عنوان  مزاری  حسینی 
اگرچه  که  کنم  می  یادآوری  نیز  سنت  اهل 
برابر  در  تدبیر  و  متانت  با  گذشته  در  آنان 
برخورد  شیعیان  علیه  تروریستی  حرکاتهای 

کشتار کابل؛ آمار، بازتاب ها و واکنش ها
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مردم مسلمان افغانستان و سران و رهبران دلسوز بدانند که 
نیروهای غربی و وابستگان منطقه ای آنان به هیچ وجه به صالح 
ما نیندیشیده، بل تماما در راستای اهداف و منافع ملی خودشان 
عمل کرده و می کنند و برای آبادی و در ظاهر به رفاه رسیدن 
خود، در پی براندازی و تخریب مسلمانان ولو به قیمت نسل 

کشی و نابودی مطلق، هستند.

تحقیقاتی در پاکستان ثابت می کند که برای 
گروه  پیشین  رهبر  منصور،  محمد  اختر  مال 
داده  تذکره  و  پاسپورت  کشور  آن  در  طالبان 

شده بود. 
به گزارش مانیتورینگ خبرگزاری آوا، وزیر 
امور داخلۀ پاکستان این مسئله را در گفت گویی 
با رسانه های محلی این کشور مورد تایید قرار 
نیوز  د  روزنامۀ  به  اقبال  احسان  داده است. 
گفته است که تحقیقاتی را در زمینۀ دادن تذکره 
شاه  فرزند  ولی  احمد  نام  به  منصور  اختر  به 

محمد انجام شده است. 
مدیر  معاون  الدین  فیصل  گفته است  اقبال 
کل کراچی به خاطر سپردن این تذکره به مال 

منصور و از وظیفه اش برکنار گردیده است. 
اختر محمد منصور، دومین رهبر گروه  مال 
طالبان حدود دوسال پیش در یک حملۀ هوایی 
هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای امریکایی 

در خاک پاکستان کشته شد. 
رهبر  نزد  از  این که  دیگر  کلیدی  مسئلۀ  اما 
گروه طالبان پاسپورت و تذکره هایی به دست 
حکومت  طرف  از  محمد  ولی  نام  به  که  آمد 
پاکستان برایش داده شده بود تا با استفاده از آن 

به خارج سفر کند. 
از سویی، از زمان کشته شدن مال اختر محمد 
منصور به این طرف نه تنها از حمله های گروه 
مراتب  به  حمله ها  این  که  شده  کاسته  طالبان 

افزایش نیز یافته است. 
حامیان  از  همواره  که  پاکستان  کشور 
افغانستان  حکومت  سوی  از  هراس افگنان 
نیز  امریکا  سوی  از  اکنون  می آمد،  حساب  به 
صریحا با همین عنوان شناخته شده و برای آن 

کشور هشدار نیز داده شده است.

افغانستان  در  متحد  ملل  معاونت  هیئت 
)یوناما(، حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان 
)عج( در کابل را که باعث شهادت حداقل ۲۰ 
غیرنظامی به شمول ۷ زن و یک طفل و زخمی 
از ۳۰ تن دیگر گردید را محکوم  بیش  شدن 

نمود.
 ، افغان)آوا(  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
زمانی که صدها نمازگزار به شمول شماری از 
زنان و کودکان در جریان برگزاری نماز جمعه 
یونیفورم  که  کننده  حمله  دو  حداقل  بودند، 
آماج  را  به تن داشتند، مسجد شیعیان  پولیس 
قرار دادند. زمانی که یک حمله کننده کمربند 
داد،  انفجار  از مسجد  بیرون  را  انتحاری خود 
بی  و  شد  مسجد  داخل  دیگر  کننده  حمله 
و  رساند  شهادت  به  را  زیادی  شمار  رحمانه 

شمار دیگری را زخمی نمود.
داعش،  تروریستی  گروه  خراسان  شاخه 
مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته 
به  مربوط  انتحاری  کننده  حمله  دو  که  است 
کابل هدف  در  را  شیعیان  ، مسجد  گروه  این 
نماینده  معاون  لنزر؛  توبی  اند.  داده  قرار 
و  افغانستان  برای  متحد  ملل  خاص سرمنشی 
سرپرست یوناما گفت: »در این اواخر حمالت 
پی هم که شیعیان را در عبادتگاه هایشان هدف 

قرار می دهد، قابل توجیه نیست.«
و  تجمعات  علیه  که  »حمالتی  افزود:  وی 
عبادتگاه ها انجام می شوند ناقض جدی قانون 
جنگی  جرایم  توانند  می  و  بوده  المللی  بین 
بین  بشردوستانه  قانون  گردند.«  محسوب 
دارایی  و  غیرنظامیان  بر  عمدی  حمله  المللی 
منع کرده و  را  به شمول عبادتگاه ها  هایشان 
تا  است  ساخته  موظف  را  درگیر  های  طرف 

زمینه فعالیت علمای دین را فراهم نمایند.
بر اساس معلومات یوناما، حمله روز جمعه 
که  باشد  می  جاری  سال  در  حمله  ششمین 
قرار  هدف  را  افغانستان  در  شیعیان  مساجد 
حداقل  شدن  کشته  باعث  مجموعًا  و  داده 
دیگر  تن   ۱۱۸ شدن  زخمی  و  غیرنظامی   ۶۴
گردیده است. در اعالمیه یوناما آمده است: از 
میان این رویداد ها، چهار حمله در هرات و 
دو حمله در کابل رخ داده است. داعش شاخه 
شش  این  از  حمله  سه  مسئولیت  خراسان 
به عهده  را  به شمول حمله روزجمعه  حمله، 

گرفته است.

وزیر داخلۀ پاکستان دادن تذکره و 
پاسپورت به رهبر پیشین طالبان را 

تایید کرد

کشتن غیرنظامیان در مسجد امام 
زمان )عج( کابل می تواند شامل 

تعریف جنایت جنگی شود

گزارش

استکبار رویای تقابل شیعه و سنی در افغانستان را به گور خواهد برد!
حسینی مزاری؛ دبیر کل حزب اسالمی تبیان:

دبیر کل حزب اسالمی تبیان در واکنش 
به حمله تروریستی به مسجد امام زمان)عج( 
در خیرخانه کابل گفت که شیعیان به هوش 
به  زدن  دامن  با  دشمن  عوامل  تا  باشند 
احساسات مذهبی، به توفیق دلخواه نرسند 
و رؤیای رو در رویی شیعه و سنی را در 

افغانستان با خود به گور ببرند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا(، 
در  اطالعیه ای  در  مزاری  حسینی  آقای 
جمعه  روز  تروریستی  حمله  به  واکنش 
اهریمن  دست  باردیگر  نوشت:  کابل  در 
از آستین انسان نماها بیرون شد و با دشنه 
استعماری قلب انسان های مؤمن را در حال 
عبادت خدای یگانه نشانه رفت تا انسانیت 
و  کند  نمایی  سیاه  را  اسالم  و  بکشد  را 

مذهب را بدنام نماید. 
دبیر کل حزب اسالمی تبیان عنوان کرد: 
نماز  اقامه  حال  در  مؤمنین  امروز  آری! 
از  تروریستی  حمله  مورد  که  بودند  جمعه 
خدا بی خبران داعشی قرار گرفتند و طبق 
گفته منابع موثق، ده ها نفر کشته و زخمی 

شده اند.
گفت:  ادامه  در  مزاری  حسینی  آقای 
شیعیان  مسجد  بر  حمله  با  دشمنان  اگرچه 
گویا  که  دارند  را  ادبیات  این  القای  قصد 
حرکت ها، مذهبی بوده و تفکر اهل سنت 
و  نداشته  را  شیعی  اندیشه  برتافتن  تحمل 
شده  فراهم  عمومی  رویارویی  های  زمینه 
پس  ازین  که  رسد  می  نظر  به  طبیعی  و 
امان نخواهند بود و به صورت  شیعیان در 
و  کوچک  های  عملیات  هدف  مسلسل 
و  گرفت  خواهند  قرار  تروریستی  بزرگ 
باز اگرچه ممکن است این ذهنیت در میان 
انسانیت  ضد  و  دینی  ضد  حلقات  برخی 
باشد،  داشته  وجود  مذهبی،  چهره  با  ولو 
اما واقعیت امر این است که دشمنان برای 
کشور  در  انسانیت  کل  کشیدن  اسارت  به 

و مستعمره شدن افغانستان عمل می کنند.
قدرت های  به  تروریستان  وابستگی 

خارجی
ادامه  تبیان،  اسالمی  باور رهبر حزب  به 
اینگونه حمالت تروریستی را کار مسلمانان 
افغانی، پاکستانی و هر کشور اسالمی دیگر 

نمی داند، بل به این نظر است انسان نماهایی 
که مستقیما  زنند  این جنایت می  به  دست 
یا غیر مستقیم وابسته به قدرتهای خارجی 
نگارد:  می  ادامه  در  مزاری  آقای  هستند. 
دنبال  به  ها  خارجی  ابتدا  از  که  همانگونه 

و  ثبات  و  صلح  برقراری  و  امنیت  تامین 
سازندگی و بهبودی وضع زندگی مردم در 
کشور نبودند و همواره حرکت ها و برنامه 
امور  در  های مختلف شان گویای دخالت 
کشور برای کشانیدن اوضاع به سوی بحران 
و  شواهد  گواهی  به  نیز  اکنون  است،  بوده 
طرح  رساندن  نتیجه  به  پی  در  دیگر  اسناد 
ها و برنامه های استعماری خود هستند که 

گرفته  دست  روی  بدینسو  قبل  ها  سال  از 
بودند. بااین حال رهبر حزب اسالمی تبیان 
رفع مشکالت موجود  که  کند  پیشنهاد می 
و مقابله با تهدیدات آینده، مستلزم انسجام 
توانمندی  براساس  مسؤالن  عمل  و  ملی 

های داخلی آنهم با محوریت آنچه دین به 
ما می گوید و قرآن بدان هدایت می کند، 

است.
در  دستجاتی  »اگرچه  اینکه  بیان  با  وی 
کشور هستند که مرتب و یکسره توسل به 
کنند«،  می  توصیه  و  توجیه  را  ها  خارجی 
و  افغانستان  مسلمان  مردم  اما  کرد:  تاکید 
نیروهای  که  بدانند  دلسوز  سران و رهبران 

هیچ  به  آنان  ای  منطقه  وابستگان  و  غربی 
در  تماما  بل  نیندیشیده،  ما  به صالح  وجه 
راستای اهداف و منافع ملی خودشان عمل 
کرده و می کنند و برای آبادی و در ظاهر 
و  براندازی  پی  در  خود،  رسیدن  رفاه  به 
تخریب مسلمانان ولو به قیمت نسل کشی 

و نابودی مطلق، هستند.
خاطرنشان  تبیان  اسالمی  حزب  رهبر 
کشور  و  مردم  درون  در  که  زمانی  تا  کرد: 
تحول اساسی به وجود نیاید و مردم به جای 
چشم دوختن به کمک های خارجی به خدا 
ننمایند، مسلم است  تکیه  به خود  توکل و 
که بایستی انفجار و انتحار و سرانجام انهدام 

ملی را شاهد باشیم.
را  سنی  و  شیعه  تقابل  رویای  استکبار 

در افغانستان به گور خواهد برد
علیه  تروریستی  عمل  مزاری  آقای 
زمان)عج(  امام  مسجد  مظلوم  نمازگزاران 
می  کرده  محکوم  را  کابل  در  را  خیرخانه 
بهشت  شهدا  برای  متعال  خدای  از  افزاید: 
برین و برای زخمی ها شفای عاجل و برای 
بازماندگان شهدا صبر جمیل و اجر جزیل 

خواهانم.
به  کرد:  عنوان  پایان  در  مزاری  حسینی 
برادران اهل سنت نیز یادآوری می کنم که 
اگرچه آنان در گذشته با متانت و تدبیر در 
شیعیان  علیه  تروریستی  حرکاتهای  برابر 
پرداخته،  محکومیت  به  کرده،  برخورد 
و  پیدا  عوامل  از  را  خود  تنفر  و  انزجار 
این  طلبد  می  اما  اند  کرده  اعالم  آن  پنهان 
روند جدی تر و وسیعتر روی دست گرفته 
شده، بدینترتیب بر رغم خواسته استکباری 
تحکیم  جهت  در  دشمن،  استعماری  و 
روحیه اخوت اسالمی و وحدت ملی عمل 
هوش  به  نیز  شیعیان  و  نمایند  هوشمندانه 
به  زدن  دامن  با  دشمن  عوامل  تا  باشند 
احساسات مذهبی، به توفیق دلخواه نرسند 
و رؤیای رو در رویی شیعه و سنی را در 
افغانستان با خود به گور ببرند. هم شیعه و 
هم سنی به درستی درک کنند که تالشهای 
دشمن نه فقط علیه شیعه و سنی بلکه علیه 
انسانیت و به اسارت درآوردن کل ملت و 

به بند کشیدن کل کشور هستند.

از نظر فقهای اسالمی، »شیعه«، »مسلمان« است و هرگونه فتوا علیه پیروان این مذهب، اشتباه فقهی، 
تاریخی، ایمانی و وجدانی است

واکنش علما به »جایز دانستن کشتن شیعه« توسط افراط گرایان:

ترویج  به  نسبت  کشور  در  دینی  عالمان 
کشور،  در  وهابیت  و  افراطی  های  اندیشه 
فتواها و موضع  برخی  به خصوص صدور 
گیری ها در مورد شیعیان افغانستان، واکنش 
فقهای  نظر  »از  گویند:  می  و  داده  نشان 
اسالمی، »شیعه«، »مسلمان« است و هرگونه 
فقهی،  اشتباه  مذهب،  این  پیروان  علیه  فتوا 

تاریخی، ایمانی و وجدانی است«.
افغان)آوا(،  به گزارش خبرگزری صدای 
اخوت  شورای  معاون  ابراهیمی،  مولوی 
اسالمی افغانستان در مصاحبه با آوا، ضمن 
محکوم کردن حمله انتحاری روز جمعه بر 
»تا  کابل گفت:  زمان در شمال  امام  مسجد 
زمانی که امریکایی ها در این خاک حضور 
داشته باشند و دست های پلیدشان باز باشد، 
شاهد  را  زیادی  های  افکنی  نفاق  مردم 

خواهند بود«.
برخی  های  گفته  به  واکنش  در  وی 
به  کشور  غرب  حوزه  در  گرایان  افراط  از 
»قتل  گویند  می  که  هرات  در  خصوص 
در  شیعه  »کشتار  و  است«  جایز  شیعیان 
و  مساجد  بر  حمله  بود«،  جایز  میرزاولنگ 
فرقه های مذهبی را از دسیسه های دشمن 
دانسته و تأکید کرد که دشمن تالش می کند 
تا از یک سو با خشن جلوه دادن اسالم و 
مذهبی،  اختالفات  ایجاد  با  دیگر  سوی  از 

مسلمانان را ضعیف کند.
و  »شیعه  داشت:  اظهار  ابراهیمی  مولوی 
و  حنفی  مذهب  پیروان  خصوص  به  سنی 

دست دیده نشده است.
وی گفته است: »هرات خاستگاه وهابیت 
در افغانستان است و گروه های افراطی در 
علنی  صورت  به  و  است  فعال  منطقه  این 
در  وهابیت  عناصر  از  یکی  دارد.  فعالیت 
است  الرحمن  مجیب  نام  به  فردی  هرات، 
نمازهای  در  بوده و  وابسته  به عربستان  که 
جمعه به صورت علنی علیه شیعه تبلیغ می 

کند«.
حجت االسالم والمسلمین حسینی مزاری 
هرات  والیت  در  که  ترورهایی  داد،  ادامه 
به  وابسته  عناصر  طرف  از  گرفته،  صورت 
وهابیت است که بر اساس آن، چند تن از 
علمای شیعه مورد هدف قرار گرفته و شهید 
از  تعدادی  وی،  گفته  به  اگرچه  اند،  شده 
علمای اهل سنت نیز در هرات مورد هدف 
قرار گرفته اند که بیشتر به وجود گروه های 

افراطی در هرات برمی گردد.
هیچ  اسالمی  مذاهب  پیروان  به  حمله 

گونه جواز شرعی ندارد
فعال  جویا،  انجنیر  دیگر،  سوی  از 
اجتماعی و دینی می گوید: »حمله به پیروان 
شرعی  جواز  گونه  هیچ  اسالمی  مذاهب 
دهد،  می  فتوایی  چنین  که  کسی  و  ندارد 
منافق است«. وی عاملین حمله بر مساجد و 
اماکن مقدس و همچنین فتوادهندگان عمل 
انتحاری را گماشتگان دشمن خواند و تأکید 
کرد: »اسالم، جان، مال و ناموس مسلمان را 
محترم می شمارد، بنابراین کسانی که دست 

جعفری مشترکات زیادی دارند و هر کسی 
علیه شیعه فتوی می دهد، مسلمان نیست«. 
به گفته این عالم دینی، هیچ وجدان بیداری 
نمی  را  شیعه  مذهب  پیروان  علیه  فتوی 
می  کار  این  به  دست  که  کسانی  و  پذیرد 
مورد  باید  و  هستند  بیگانه  مزدوران  زنند، 

پیگرد قرار گیرند.
به عقیده معاون شورای اخوت اسالمی، 
از نظر فقهای اسالم، شیعه مسلمان است و 
هرگونه فتوی علیه پیروان این مذهب، اشتباه 
تاریخی ایمانی و وجدانی به شمار می رود.

که  را  کارهایی  بداند  او، دشمن  گفته  به 
در عراق و سوریه انجام دادند، در افغانستان 
نمی توانند و مردم این سرزمین همان گونه 
که اتفاق خود را در شرایط بسیار سخت و 
دشوار حفظ کردند، امروز نیز در برابر تمام 

مشکالت ایستادگی خواهند کرد.
افغانستان  در  وهابیت  خاستگاه  هرات 

است
و  االسالم  حجت  حال  همین  در 
مزاری  حسینی  عیسی  سید  المسلمین 
با  مصاحبه  در  تبیان  اسالمی  حزب  رهبر 
گفته  نیز  بیت)ابنا(  اهل  جهانی  خبرگزاری 
است که والیت هرات خاستگاه وهابیت در 

افغانستان است.
ترور  مورد  در  سوالی  به  پاسخ  در  او 
روحانیون شیعه در کشور، خاطرنشان کرده 
که این ترورها تاکنون تنها در والیت هرات 
دیده شده و در سایر والیات، مواردی از این 

دین  از  زنند،  می  غیرانسانی  اعمال  این  به 
خارج هستند«.

آقای جویا از پیروان مذاهب اسالمی در 
افغانستان خواست که خویشتن داری خود 
را حفظ کنند و شک نداشته باشند که ایجاد 
وحشت و نفاق از سوی انسان های وارداتی 
می  صورت  وهابیت  اربابان  گماشتگان  و 

گیرد.
در  فعلی  مشکالت  وی  هم  طرفی  از 
العمل های  دنیای اسالم را ناشی از عکس 
که  وقتی  گوید:  می  و  دانند  می  مسلمانان 
خداوند  شد،  ضعیف  خالق  با  انسان  رابطه 
نیز آن مردم را به حال خود رها خواهد کرد.
امروز  اجتماعی،  دینی  فعال  این  گفته  به 
فراموش  را  خدا  افغانستان  دولت  و  ملت 

کرده و پشت طاغوت اقتدا می کنند.
به گفته وی، اگر ملت آگاه باشند و افراد 
قرار  رأس  در  زمامدار  عنوان  به  را  صالح 
دهند، بسیاری از مشکالت موجود حل می 

شود.
این در حالی است به دنبال ترویج افکار 
کشور،  در  وهابیت  خصوص  به  افراطی 
افغانستان  دشمنان  های  توطئه  و  حمالت 
مشخص  قومی  و  مذهبی  جریان  یک  علیه 
افزایش است. روز گذشته)جمعه(  در حال 
مسجد جامع امام زمان)عج( در شمال کابل 
قرار  مسلحانه  و  انتحاری  حمله  یک  مورد 
گرفت که بر اساس آخرین گزارش ها، ۵۰ 

شهید و ۸۰ زخمی برجای گذاشته است.
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گفتمان دانشجویی این هفته مرکز فعالیت های 
با  مزارشریف  شهر  در  تبیان  اجتماعی  فرهنگی 

موضوع »حج و فرصت ها« دایر گردید.
در  افغان)آوا(،  صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
استاد  خرمی،  الدین  سراج  مولوی  گفتمان،  این 
و  رنگی  یک  درس  را  اسدیه، حج  دینی  مدرسه 
انسان ها در  لباس  پارچگی خواند و گفت:  یک 
مراسم حج یک رنگ بوده و بدون اختالف، همه 

مشغول عبادت هستند.
مکانی  معنوی،  مراسم  این  که  گوید  می  وی 
متقابل  احساس  و  وحدت  همدلی،  صلح،  برای 
امت  خودسازی  برای  فرصت  بهترین  و  است 

مسلمان محسوب می شود.
مولوی خرمی یادآور شد که مراسم حج در ماه 
های شوال، ذی القعده و ذی الحجه ادا می شود 
و نشان گر اوج بندگی حجاج است؛ یعنی بهترین 
تجمع معنوی جهان فقط برای مسلمانان می باشد.
او گفت: »حج در سال ۶ هجری قمری واجب 
شد و حضرت محمد)ص( در حجت الودا فرمود: 
حرام  شما  به  همدیگرتان  بر  ظلم  و  مال  »خون، 
است، اما امروز جامعه اسالمی خالف این فرموده 

ها عمل می کنند«.
مولوی خرمی در ادامه افزود، اگر همین فرموده 
دخالت  بدون  شود،  تطبیق  اسالم  پیامبر  حضرت 
و  اسالمی  جامعه  جهان،  های  قدرت  و  امریکا 
اما  شد،  خواهد  آرامی  و  صلح  شاهد  افغانستان 
متسفانه ما به طرف جهالت می رویم؛ در صورتی 

که اسالم، دین سالمت و صلح است.
می  خودگذری  حجاج  که  نمود  اضافه  وی 
کنند و از محارم خود دست می کشند، فقط برای 
رضایت خدا تا در عبادت همگانی و نشست الهی 

موفق شوند.
این عالم دینی می گوید که کانکور حج، مکانی 
برای آزمایش انسانیت و اخالقیات می باشد، اما 
می  را درک  فرایند  این  تعداد کمی حجاج عمق 

کنند.
نامبرده گفت، در هنگام مراسم حج جنگ، بی 
حرمتی، خون ریزی و جهل منع گردیده است و 
این بهترین فرصت برای حجاج است تا خود و 

اجتماع را در این مسیر سوق دهند.
از سوی دیگر، حجت االسالم والمسلمین علی 
مرکز  دفتر  طالب  بخش  مسئول  نورالحق،  اکبر 
فعالیت های فرهنگی و اجتماعی تبیان در والیت 
خودسازی  برای  فرصت  بهترین  حج  گفت،  بلخ 
حجاج می باشد، چون مراسم معنوی حج، مکانی 

برای همدیگرپذیری است.
آن،  اعمال  تمام  و  مراسم حج  افزاید،  وی می 
پند و آموزش است، مثل عرفات که محلی برای 

کسب معرفت و شناخت می باشد.
از روز  نمایی  نورالحق حج را  حجت االسالم 
حج  بزرگ  مراسم  گوید،  می  و  دانسته  قیامت 

هویداکننده عظمت پروردگار رئوف است.
در  افزود،  ادامه  در  همچنان  دینی  عالم  این 
حج از تمام نقاط جهان با نژادها و اقوام مختلف 
لبیک« سر می  »اللهم  ندای  و همه  دارند  حضور 

دهند، این خود نشان گر نمایی از محشر است.
وی گفت، مراسم حج فراتر از مذاهب است، 
تمام مسلمانان اعمال حج را یک سان انجام می 
دهند؛ این موضوع اخوت و وحدت امت مسلمان 

را نشان می دهد.
اجتماعی  فرهنگی  های  فعالیت  مرکز  رییس 
متعال  خداوند  گوید،  می  مزارشریف  در  تبیان 
در ایام ادای اعمال حج، گناهان)حق اهلل بخشیده 
می شود( حجاج را می بخشد، پس در حج باید 
از  عاری  که  همدیگرپذیری  وحدت،  مهربانی، 

تبعیض باشد را آموخت.
وی حج را مجتمع بزرگ انسان سازی خوانده، 
اطاعت  و  عبادت  باید  حجاج  وجود  در  افزود، 
مراسم  های  ارزش  از  یکی  به  اگر  باشد،  هویدا 
حج تفکر و دقت گردد، جامعه اصالح می شود 

و آن گردهمایی مردمان مختلف یک دین است.
به گفته حجت االسالم نورالحق، حجاج در حج 
اعمال  از  یعنی  بگیرند،  فرا  را  باید درس اصالح 
حج درس و پند کسب کنند و از آن برای اصالح 

جامعه خود استفاده نمایند.
وی در پایان اضافه کرد که حاجی بعد از مراسم 
حج جنبه های معنوی دریافت می کند، پس باید 
به دنبال اصالح جامعه خود باشد، عظمت مکه و 

تجمع به آن بزرگی، همه درس و الگو است.

حجاج در حج باید درس اصالح را 
فرا بگیرند/ حج مراسمی برای صلح، 
همدلی، وحدت و احساس متقابل است

»عمل خیر و عبادت در هیچ ایامى در نزد حق تعالى محبوب تر از دهه اول ذی الحجه نیست.«. در بعضى از روایات 

آمده است، شب های دهگانه ای که قرآن در سوره »والفجر و لیال عشر« به آن سوگند یاد کرده است، شب های دهه 

اّول این ماه شریف است و این سوگند به خاطر عظمت آن است.
تفسیر قمی، جلد 2، صفحه 419

پیامبر اعظم )صلی اهلل علیه و آله و سلم(

مساجد و مراکز مذهبی باید همانند ادارات دولتی تحت رژیم امنیتی قرار گیرند
دولت اجازه دهد مردم خود امنیت مراسم های مذهبی را بگیرند

ادامه واکنش ها به حمله بر نمازگزاران در مسجد امام زمان)عج(؛

دهند.
نباید  مسلمانان  ما  کرد:  تصریح  او 
باید  بلکه  کنیم،  نگاه  گناه  کوچکی  به 
سرپیچی  کسی  چه  امر  از  که  بیندیشیم 
که  است  اندیشه ها  همین  کرده ایم. 

می تواند ما را از گمراهی نجات دهد.
انواع  کلیپس  که  است  حالی  در  این 
دارد  وجود  کلیپس هایی  دارد.  مختلفی 
از  برخی  اما  و  دارد  را  دید  کمترین  که 
استفاده  کلیپس هایی  از  زنان  و  دختران 
می کنند که حدود ۲۰ سانت ارتفاع دارد.

به آن عمل نمی کند، حتی خود علماء.
طیبه گفت: در جامعه ای که ما زندگی 
بیشتر  اسالمی  ضد  فرهنگ  می کنیم 
مردم  ناخواه  یا  خواه   و  یافته  گسترش 
جامعه را هم تحت تاثیر قرار داده است.

حسن زاده«  »هانیه  حال  همین  در 
با  رابطه  در  حوزه  اساتید  از  تن  یک 
اصول  خالف  پوشش  با  که  دخترانی 
شرعی وارد جامعه می شوند، گفت: این 
نتوانسته اند  دختران اسالم را درک کرده 
قواعد  و  اصول  علت خالف  به همین  و 

دین مبین اسالم عمل می کنند.
به گفتن کلمه  تنها  او گفت که اسالم 
از  خیلی  نمی شود،  خالصه  شهادت 
از  را  اسالم  که  دارد  وجود  دیگر  موارد 

دیگر ادیان مجزا ساخته است.
موجود  یک  را  زن  اسالم  افزود:  وی 
حجاب  علت  به همین  و  می داند  لطیف 
دانسته  واجب  بودنش  محفوظ  برای  را 
از خانم ها رعایت  اینکه برخی  اما  است 
در  را  گستاخی شان  نهایت  نمی کنند 

درک نادرست از دین اسالم باعث بروز ناهنجاری های اجتماعی شده است
مقابل دین اسالم نشان می دهند. رعایت 
بسیار  گناه  اسالم  دین  دستورات  نکردن 
نا  افراد  توسط  بیشتر  که  است  بزرگی 

آگاه صورت می گیرد.
توانسته  غربی ها  که  گفت  حسن زاده 
اند به نحوی فرهنگ خود را وارد اسالم 
آنرا  هیچوقت  اسالم  که  فرهنگی  کنند. 
مسلمانان  اکثر  متاسفانه  اما  نمی پذیرد 

تحت تاثیر آن قرار گرفته اند.
هر  که  است  خام  موجود  یک  انسان 
این  اگر  و  دارد  راهنمایی  به  نیاز  لحظه 
نباشد  دوامدار  بصورت  راهنمایی ها 
بدون شک فرهنگ  جهان غرب انسان را 

به گمراهی می کشاند.
وی تصریح کرد: در عصر فعلی کمتر 
کسی است که فرق میان خوب و بد را 
از  عقالنی  و  درست  تحلیل  اما  نداند 
سبب  امر  این  و  ندارند  داشته های شان 
گردیده تا افکار مردم بخصوص جوانان 
نحوی  به  و  کند  تغییر  اسالم  به  نسبت 
جای  اسالم  در  را  غرب  جهان  فرهنگ 

های  آسیب  برخی  که  حالی  در 
اجتماعی دامنگیر زنان و دختران و یا به 
تعبیر بهتر جامعه شده است، آگاهان امور 
که حجاب شان  دخترانی  می گویند  دینی 
از  شان  آگاهی  نا  نمی کنند،  رعایت  را 

دین اسالم را نشان می دهند.
صدای  خبرگزاری  گزارش  به 
دختران  از  تن  یک  »طیبه«   ، افغان)آوا( 
بیرون  هنگام  در  که  است  هرات  شهر 
و  بزرگ  کلیپس های  از   ، خانه  از  رفتن 

جلب توجه کننده استفاده می کند.
او می گوید: بارها بخاطر این موضوع 
در  همواره  اما  است  شنیده  حرف هایی 
بی اعتنا  مردم  طعنه آور  حرف های  مقابل 

بوده است.
هر  کنونی  جامعه  در  که  گفت  وی 
طوریکه زندگی کنیم باید حرف بشنویم، 

پس چرا آنطور که دوست دارم نباشم؟
این دختر خانم گفت: می دانم استفاده 
این پوشش از نگاه اسالم جایز نیست اما 
در اسالم موارد زیادی منع شده که کسی 

امنیت  محل،  جوانان  بسیج  با  می توانند 
مراسم های شان را به  بهترین نحو ممکن 

تأمین کند.
میان،  این  در  که  کرد  خاطرنشان  او 
و  نظارت  مسوولیت  می تواند  نیز  دولت 
مدیریت، تأمین و تجهیز را به عهده داشته 

باشد.
یکی  بیگ،  عین الدین  حال،  همین  در 
خبرگزاری  با  گفتگو  در  مدنی  فعاالن  از 
آوا، دولت را متهم به سهل انگاری کرد و 
گفت که نیاز است تا مردم خود امنیت هر 
مراسم سیاسی و مذهبی شان را در شهر 

کابل تأمین کنند.
انتقاد  و  التماس  بیگ؛  آقای  به  باور 
مهار  و  توقف  در  افغانستان  دولت  از 

در قبال تأمین امنیت مردم کامال بی خیال 
مسوولیت  احساس  گونه  هیچ  و  است 

نمی کند.
باید  مردم  که  کرد  تأکید  پدرام  آقای 
خود بسیج شوند و امنیت خود را بگیرند؛ 
در غیر آن هم چنان شاهد به خون ُخفتن 

عزیزان مان خواهیم بود.
واکنش ها در فضای مجازی

امام  به  مسجد  حمله  حال  همین  در 
زمان شهر کابل با واکنش هایی در فضای 

مجازی نیز همراه بوده است.
کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح 
که  نوشته است  خود  فسبوک  برگه ی  در 
آسیب  تحمیل  و  جنگ  میدان  گسترش 
آن  بی دفاع،  مردم  بر  آن  های  زیان  و  ها 

و  تأخیر  که  است  داده  هشدار  او 
گونه  این  از  پیش گیری  در  کوتاهی 
حوادث، پیامدهای منفِی غیرمنتظره را به 

همراه خواهد داشت.
به باور خلیلی؛ اما این گونه حمالت که 
با هدف ایجاد نفاق و تضعیف روند صلح 
صورت می گیرد، مانع تالش های آن ها 
برای برقراری صلح و پایان یافتن جنگ 

نخواهد شد.
عطا محمد نور نیز در برگه ی فسبوک 
مکلف  حکومت  که  است  نوشته  خود 
و  است  تکایا  و  مساجد  امنیت  تأمین  به 
بایست برای تأمین امنیت مساجد و تکایا 

برنامه های مشخص امنیتی داشته باشد.
حمله  که  است  کرده  اضافه  نور  آقای 
های  حرکت  ادامه  زمان،  امام  مسجد  بر 
غیردینی و غیرانسانی همان شرف باخته 
هایی است که برای جنگ مذهبی مزد می 

گیرند.
به باور آقای نور؛ ضعف مدیران امنیتی، 
است  کشور  در  ناامنی  عوامل  از  یکی 
برای  مردم  که  شده  باعث  مسئله  این  و 
بار چندمین بار از یک نقطه آسیب پذیر 

شوند.
امراهلل صالح؛ رئیس پیشین امنیت ملی 
در  نمازگزاران  کشتار  که  است  گفته  نیز 
از  دیگر  یکی  نجارها،  قلعه  خانه  تکیه 
سلسله جنایات ضد بشری است که شبکه 
نام داعش مرتکب شده  های طالبان زیر 
اند. آقای صالح با بیان این که سال هاست 
در  واقعی  داعش  که  شود  می  یادآور 
هایی  »این  است:  گفته  نیست،  افغانستان 
که زیر نام داعش کشتار می کنند، هسته 
گرفتن  با  که  اند  طالبان  شبکه های  و  ها 
»شیعه«  بر هموطنان  بیشتر، حمالت  مزد 

ما را سازمان می دهند«.
او تأکید کرده است که در ریشه، هیچ 
ندارد؛  وجود  دعش  و  طالب  میان  فرقی 
پایگاه  و  فکری  دید  از  دو  هر  چون 

حمایتی، از یک نقطه آب می خورند.
زمانی  که  به  این  اشاره  با  هم چنان  او 
با داعش بیعت کرده بود، گفته  حکمتیار 
به  راجع  او  از  صلح  شورای  که  است 
تشکیالت، شیوه طرح ریزی عملیات ها، 
توجیه هدف گیری ها در داخل افغانستان 
و دیگر مسایلی که بتواند ما را در سرکوب 

دشمن کمک کند، سوال کند.

تاکنون  که  هم چنان  تروریستی  حمالت 
کارساز نبوده، در آینده نیز نخواهد بود.

باید  محل،  هر  در  که  کرد  تأکید  او 
این  و  شود  تشکیل  مردمی  شوراهای 
شوراها در جهت تأمین امنیت مراسم های 

خود، برنامه های عملی و دقیق بریزند.
کابل  از شهروندان  یکی  پدرام؛  مختار 
حکومت  که  گفت  آوا  به خبرگزاری  نیز 

هم در حالتی که مردم مشغول عبادت و 
در اماکن مقدس دینی قرار دارند، خالف 
عرف جنگ و ضد صلح و امنیت بشری 

است.
آقای خلیلی افزوده است که از دولت 
انتظار  بین المللی  همکاران  و  افغانستان 
چنین  جلو  توان  تمام  با  که  می رود 

حمالت ضد بشری را بگیرند.

بر  مسلح  مهاجمان  گروهی  حمله 
نمازگزاران در مسجد امام زمان)عج( شهر 
کابل، محکومیت ها و واکنش های زیادی 
میان  این  در  داشته است.  به  همراه  را 
برخی شخصیت های سیاسی و شهروندان 
و  به ضعف  دولت  کردن  متهم  با  کشور، 
تأکید  امنیت،  تأمین  قسمت  در  ناتوانی 
دارند که دولت اجازه دهد تا شهروندان 
مذهبی  و  سیاسی  تجمعات  امنیت  خود 

شان را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان)آوا(، 
پیشین  معین  جوهری،  بازمحمد  جنرال 
وزارت دفاع ملی به خبرگزاری آوا گفت 
که در یک سال گذشته، بزرگترین قربانی 
در افغانستان را حمله بر مساجد و مراکز 
دینی و مذهبی داشته است و الزم است 

در باالترین سطح تدابیری اتخاذ شود.
جوهری با اشاره به  این که در این اواخر 
بر مراکز مذهبی و مساجد  دشمن حمله 
دارد، گفت که مساجد و  را روی دست 
دولتی  ادارات  همانند  باید  مذهبی  مراکز 

تحت رژیم امنیتی قرار داده شوند.
به  گفته جنرال جوهری، دروازه مساجد 
محکم  مردم  و  دولتی  نهادهای  کمک  با 
کاری شود و حتی پیش دروازه مساجد، 
بلنداژ و سنگر افراض شود؛ چون اطراف 
و  عادی  آن  دروازه های  و  باز  مساجد 
با  می تواند  دشمن  و  است  پذیر  آسیب 
کوچکترین تحرک خود را به میان مردم 

برساند.
نیز  مساجد  مسوولین  و  مردم  از  او 
خواست که فعال شوند و آن چه در زمینه 
تأمین امنیت در توان دارند، به  خرج دهند.
آگاه  قاسم  وحیدی  دیگر،  سوی  از 
مسایل سیاسی به  خبرگزاری آوا گفت که 
به هر نحو ممکن،  تا  دولت مکلف است 
امنیت مردم و تجمعات سیاسی و مذهبی 
آنان را بگیرد؛ اما در صورت ناتوانی، به 
 مردم اجازه دهد تا آنان خود امنیت مراسم 

های شان را تأمین کند.
آقای وحیدی اضافه کرد که اگر دولت 
ضعیف است و نمی تواند امنیت مردم را 
تأمین کند، باید صادقانه آن را با مردم در 
میان گذارد و از مردم خواستار همکاری 
شود تا آنان خود امنیت مساجد، تکایا و 

مجالس مذهبی شان را تأمین کنند.
مساجد  امنای  هیأت  وحیدی،  به  باور 

در عصر فعلی کمتر کسی است که فرق میان خوب و بد را نداند 
اما تحلیل درست و عقالنی از داشته های شان ندارند و این امر 

سبب گردیده تا افکار مردم بخصوص جوانان نسبت به اسالم تغییر 
کند و به نحوی فرهنگ جهان غرب را در اسالم جای دهند.


