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خردگرايى سياسى در حكومت نبوى

و  منش  ماهيت  باره   در  زيادى  پرسش هاى 
كنش سياسى پيامبر اسالم(ص) مطرح شده و 
به  راه  هركدام  شده،   ارائه  كه  نيز  هايى  پاسخ  
جايى متفاوت برده است. واقعيت اين است به 
همان ميزان كه قرائت ها و خوانش هاى متفاوتى 
از اسالم سياسى ارائه مى  شود، درباره  تبيين و 
تحليل مشى و منش و كنش و واكنش  سياسى 
ديدگاه  هاى  و  نظرات  نيز  اكرم(ص)  پيامبر 

متفاوت و گاه متضادى مطرح گرديده است.
همه   اساسى  و  اوليه  ريشه   رسد  مى   نظر  به 
اين اختالف ديدگاه  ها از آنجا ناشى مى  شود 
سيره   در  عقل  و  وحى  ميان  تالزمى  آيا  كه 
سياسى پيامبر اكرم(ص) وجود داشته است يا 

خير.
سياسى  رفتارهاى  و  كنش ها  همه   برخى، 
هدايت  و  وحى  بر  مبتنى  را  اكرم(ص)  پيامبر 
وحيانى صرف ارزيابى كرده و به اين صورت 
كنش و منش سياسى پيامبر اكرم(ص) را نيز به 
جرگه  مفاهيم تعبدى، تبعيد كرده اند و راه را 
عقالنى  تحليل  كم  دست  يا  تأويل  هرگونه  بر 
اين كنش ها بسته اند؛ اما اگر چنين باشد، اساسًا 
پيروى تعبدى از سيره  سياسى پيامبر اكرم(ص) 
حكومت  يك  بنيانگذارى  و  پيگيرى  بر  را  راه 
مبتنى بر سيره  سياسى پيامبر اكرم(ص) مسدود 

خواهد كرد.
به بيان رساتر، انحصار كنش ها و رفتارهاى 
و  بسته  دايره   در  اكرم(ص)  پيامبر  سياسى 
زمينى  نگاه  روزنه   آسمانى،  وحى  انحصارى 
و بشرى به سيره سياسى پيامبر اسالم(ص) را 
خواهد بست. معناى اين سخن آن خواهد بود 
امور  از  نيز  اكرم(ص)  پيامبر  سياسى  سيره   كه 
تعبدى است و نمى  توان آن را بر پايه  استدالل 
بشرى  عقل  برساخته   هاى  فرمول   و  منطق  و 
به سنجه درآورد و به عنوان مانيفست سياست 
اسالمى در جامعه و جهان مدرن به كار بست؛ 
نيز  الهى  الهام  و  وحى  منبع  به  دسترسى  زيرا 
تنها محدود و منحصر به پيامبر اكرم(ص) بوده 
است و پس از ايشان هم، ... ادامه در صفحه 4

نگاه روزنگاه روز

يادداشتيادداشت

نگرانى ها از معمارى شدن انتخابات 
در دور دوم!

افغانستان كشورى است كه از بسيارى از 
جهات با ديگر كشورهاى دنيا متفاوت است. 
از  و  متفاوت  دولتمردانى  متفاوت،  حكومتى 
همه مهم تر، حكومت دارى و دولت دارى 
چشمى  هيچ  كنون  تا  كه  ممتازى  و  متفاوت 
هم  گوشى  هيچ  و  نديده  خود  به  جهان  در 

نشنيده است!.
در  و  افغانستان  در  كه  چيزهايى  از  يكى 
طفيل  به  البته  صد  و  اخير  سال  چند  طول 
ظهور  عرصه  به  پا  غرب،  و  امريكا  قدوم 
گذاشته و تقريبًا زندگى بومى مردم افغانستان 
تاسفبار  دگرگونى  و  تغيير  دستخوش  را 
كرده است، واژه هاى اى بنام «دموكراسى و 

آزادى» است.
عوام  و  ساده  ظاهر  خالف  بر  واژه  اين 
پسند آن، محتوا و معانى خاص و متفاوتى را 
با خود به همراه مى تواند داشته باشد. الزم 
است بدانيم كه اختراع كنندگان امريكايى و 
آزادى،  و  دموكراسى  چون  واژگانى  اروپايى 
مفهوم  و  معنى  دو  دو،  آن  از  يك  هر  براى 

جداگانه و على حده را در نظر گرفته اند.
همان  آزادى،  و  دموكراسى  از  اول  معنى 
به  غربى  و  امريكايى  جوامع  در  كه  است 
چشم مى خورد. در اين معنى، دموكراسى به 
مالك و معيار بودن اكثريت آرا و نظريه هاى 
مردم تعبير شده و آزادى نيز ناظر به آزادى 
هاى شخصى افراد در جوامع آنان است البته 
مشروط به آنكه آزادى ديگران را محدود و 

محصور نسازد.
با  ها  گزينه  اين  از  مقدار  چه  اينكه  حاال 
مسلمانان  ما  شده  پذيرفته  مبانى  و  موازين 
سازگارى داشته و يا نداشته باشد، در جاى 
خودش بايستى مورد بررسى و ارزيابى قرار 
نوشتار  اين  نظر  مورد  كه  آنچه  اما  گيرد. 
است تحليل و ارزيابى اين موضوع است كه 
كشورهاى  در  موجود  آزادى  و  دموكراسى 
همان  آيا  افغانستان،  خصوص  به  و  اسالمى 
حال  در  كه  است  اى  آزادى  و  دموكراسى 
حاضر و پيش از اين در جوامع امريكايى و 

غربى وجود داشته و دارد؟.
آزادى  و  دموكراسى  دو  هر  اگر  كه  چرا 
كشورهاى  نيز  و  اروپا  و  امريكا  در  حاكم 
گونه  هيچ  بدون  باشند  هم  عين  اسالمى، 
تفاوت و تغييرى، ديگر ما دو نوع برداشت از 
اين دو واژه نخواهيم داشت و ظاهراً مشكل 
نخواهد  وجود  زمينه  اين  در  نيز  خاصى 

داشت.
و  شود  مى  همينجا برجسته  از  مشكل  اما 
وجود  تفاوتها  حتم  و  قطع  بطور  كه  آشكار 
دارند و آن پديده هايى كه در امريكا و غرب 
وجود  آنها  امثال  و  آزادى  و  دموكراسى  بنام 
دارند، غير از آن گزينه هايى هستند زير اين 
عناوين و القاب كه در سر زمينهاى استعمارى 

و به خصوص اسالمى وجود دارند.
وجود  غرب  در  ها  گزينه  اين  از  آنچه 
دارد، بر گرفته شده از بينش انسان گرايى يا 
انسان خدايى است كه اگر سود و فايده اى 
بر آن مترتب باشد، در هر حال بر مى گردد 
كشورها  آن  در  كه  شهروندانى  و  انسانها  به 

زندگى مى كنند.
خصوص  به  و  مقلد  كشورهاى  در  اما 
و  مستعمره  همواره  تقريبًا  كه  افغانستانى  در 
را  ديگرى  شكل  اوضاع  بوده،  غير  به  متكى 

به خود مى گيرد.
اينجا در كشور ما يك تفاوت عمده وجود 
دارد و آن اينكه نه مقامات امريكايى و غربى 
آزادى  و  دموكراسى  داران  تيكه  واقع  در  كه 
و  دموكراتيك  نظام  برقرارى  خواهان  اند، 
آزادى در آنند و نه هم دولتمردان ما انگيزه 
محتمل  هاى  گزينه  چنين  يك  كردن  پياده 
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ارتباط آنالين  تاجران افغانستان 
با تجار هندى، ترك، اماراتى و امريكايى

نگراني مجلس از اخراج مهاجرين افغانستانى از كشورهاي اروپايي

خارجى  و  افغانستانى  تاجران  ميان  تجارى  آنالين  روابط  مركز 
افتتاح  واليت،  چهار  در  صنايع  و  تجارت  هاى  اتاق  توسط  ديروز 

گرديد.
و  تجارت  اتاق  رئيس  حقجو؛  قربان  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
چهار  در  مركز  اين  اخص  صورت  به  كه  گفت  باره  اين  در  صنايع 
ميان  روابط  گسترش  منظور  به  قندهار  و  بلخ  هرات،  كابل،  واليت 
تاسيس  امريكا  و  تركيه  قزاقستان  دوبى،  هندوستان،  افغان،  تاجران 

شده است.
وى افزود كه اين مركز براى يكسال در اين 4 واليت فعال مى 
باشد و بعد از اين تالش مى شود كه در تمامى واليات چنين مركزى 

تاسيس گردد.
او خاطرنشان كرد كه مدت اين پروژه يكسال است و 50 درصد 
مخارج آن از سوى رياست تجارت اياالت متحده امريكا پرداخت 
صنايع  و  تجارت  هاى  اتاق  عهده  به  يكسال  از  بعد  و  شود  مى 

افغانستان خواهد بود.
ارتباطى  پيشرفته  هاى  سيستم  به  مجهز  مركز  اين  وى،  گفته  به 
بوده كه زمينه برگزارى برنامه هاى آموزشى و كارگاه ها، مالقات و 
محافل، كنفرانس تجارتى آنالين، مالقات با شركا و تاجران داخلى و 
خارجى به صورت آنالين، جلسات تبادل تجربه ميان تاجران افغان و 

خارجى از طريق آن وجود دارد.
حقجو خاطرنشان كرد كه اين پروژه نه تنها معلومات احصائيه اى 
حضور  طريق  از  المللى  بين  و  ملى  هاى  رسانه  براى  را  معتبر 
خبرنگاران در اين مركز و همچنين از طريق وبسايت فراهم خواهد 

از  افغانستانى  مهاجرين  اخراج  از  مجلس،  اعضاي  از  تعدادي 
وزارت  بايد  كه  گفتند  و  كردند  نگرانى  ابراز  اروپايي  كشورهاي 

خارجه اين مشكالت را بررسى كند.
به گزارش خبرگزارى آوا، نمايندگان مجلس تاكيد دارند كه دولت 
عودت  و  مهاجرين  امور  وزارت  و  خارجه  وزارت  خصوص  به 
كنندگان بايد به مشكالت اين دسته از اتباع افغانستان رسيدگي كنند.

فرهاد عظيمي ، عضو اين مجلس گفت: دولت سويدن تصميم دارد 
تا مهاجرين افغاني را كه به صورت غير قانوني در اين كشور پناهنده 
هستند را دوباره به افغانستان بفرستد در حاليكه در قراردادها، چنين 

كاري روا دانسته نشده است.
صديق احمد عثماني، معاون مجلس نيز با تاييد سخنان وي، اين 

كرد؛ بلكه برنامه هاى آموزشى در تهيه خبرهاى تجارتى را نيز براى 
خبرنگاران برگزار خواهد نمود.

مركز  اين  افغانستان  صنايع  و  تجارت  هاى  اتاق  كه  است  گفتنى 
معتبر  معلومات  به  سرمايه گذاران  و  تاجران  دسترسى  منظور  به  را 
تجارتى، ايجاد ارتباطات تجارت ميان افغانستان و امريكا و معرفى 
اياالت  تجارت  رياست  همكارى  با  تجارتى  آميز  موفقيت  تجارب 

متحده امريكا ايجاد كرده است.
به گفته حقجو، ايده ايجاد چنين مركزى در ابتدا توسط شركت 
اتاق  استقبال  مورد  سپس  و  شد  مطرح  هولدينگ»  افغانستان  «گروه 

تجارت قرار گرفت.
ساخت؛  خواهد  فراهم  را  فرصتى  مركز  اين  كه  كرد  تاكيد  وى 
تا روابط تجارتى سرمايه گذاران افغان در سطح ملى و بين المللى 
افزايش يابد و همچنين آگاهى عامه از طريق رسانه هاى جمعى در 
مورد وضعيت كار در كشور و توقعات سكتور خصوصى از حكومت 

افزايش خواهد يافت.
روابط  آن  در  كه  است  كشورى  افغانستان  كه  كرد  خاطرنشان  او 

تجارتى اساسا از طريق تعامل مستقيم افراد صورت مى گيرد.
به گفته وى، با توجه به وضعيت نامطلوب امنيتى در نقاط مختلف 
كشور كه مانع سفر تاجران بين المللى به واليات مى شود، اين مركز 
زمينه اى را فراهم خواهد ساخت؛ تا تاجران ملى و بين المللى در 

يك فضاى مطلوب به تبادل تجارب و گسترش تجارب بپردازند.
حقجو در پايان گفت كه اين مركز فرصت هاى بالقوه سرمايه گذارى 
در كشور و همچنين شركت هاى معتبر افغان را معرفى خواهد كرد.

مطلب را نگران كننده توصيف كرد و خواست تا مسووالن وزارت 
خواسته  مجلس  به  كنندگان  عودت  و  مهاجرين  وزارت  و  خارجه 

شوند و به اين مشكل رسيدگي صورت گيرد.
مجلس  اين  ديگر  عضو  دوست،  بشر  رمضان  حال  درهمين 
برنامه  چنين  كشورها،  از  بسياري  و  نيست  سويدن  تنها  مي گويد، 

هايى را كرده و مي كنند.
وى مى گويد: به نام داوطلبانه، در طول دوازده سال گذشته اين 
جريان  كشورها  ديگر  و  استراليا  و  اروپايي  كشورهاي  سوي  از  كار 

داشته و مهاجرين را به اجبار اخراج مي كنند.
بشردوست اظهار كرد كه او قبال بارها از مجلس خواسته بود تا به 

اين مشكالت رسيدگي كند؛ اما اعضاي اين مجلس بي توجه بودند.
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ــواد در  ــال م ــراى انتق ــيون ب كميس
ــور بيش از  ــق صعب العبور كش مناط
ــاره كرده  ــوان را اج ــزار راس حي 3ه
ــت؛ تا مواد به موقع به سايت هاى  اس

انتخاباتى برسد

انتقال مواد حساس 
انتخاباتى به بيش از ده 

واليت
ــه رهبرى و  ــه صلح ب ــن از پروس چي
ــتان حمايت مى كند و  مالكيت افغانس
ــاى دراز مدت  به همكارى و كمك ه
خويش در راستاى بازسازى افغانستان 

ادامه ميدهد

يكى از منافع مشترك افغانستان 
و چين، مبارزه مشترك آنان با 

تروريزم مى باشد

حجت االسالم و المسلمين سيد عيسى حسينى مزارى در مراسم گراميداشت
 هفتمين روز درگذشت جنرال موسوى:

جنرال موسوى،  مسلمانى خاص، مجاهدى هدف مند و  
واليت مدار پيرو مخلص حضرت امام خمينى(ره)  بود

صفحه 2

در مناطق ناامن
امكان برگزارى انتخابات 

شفاف وجود ندارد

نمايندگان مجلس:

شمارى از اعضاي مجلس نمايندگان با اظهار نگرانى نسبت به 
گشايش سايت هاى راى گيرى در مناطق ناامن، اعالم كردند كه با 

گشايش اين سايت ها، شفافيت انتخابات زير سوال مى رود. 
در  دارند،  تاكيد  نمايندگان  اين  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
مناطقي كه ناامني  وجود دارد، ممكن نيست انتخاباتي سالم برگزار 

شود و بدون شك مشروعيت نخواهد داشت. 
علي اكبر قاسمي، عضو مجلس نمايندگان گفت: وضعيت امنيتي 
غزني خراب است و از جمله والياتي است كه گراف ناامني در 

آن بسيار باالست. 
روزه  همه  غزنى  واليت  مركز  در  حتا  جنگ  افزود:  قاسمي  

جريان دارد، چه رسد به ولسوالى ها و روستاهاى اين واليت. 
به گفته قاسمى، مسووالن در اين واليت تحت فشار هستند كه 
در چهل مركز ديگر كه گراف ناامني بااليي دارند، صندوق هاي 
راي گيري گذاشته شود وسايت هايي در اين مناطق فعاليت كنند، 
در حالي كه خود نشان واضحي از اراده تقلب در اين مكان هاست. 
به گفته او، با اين كار شفافيت انتخابات در اين مناطق با سووال 
مواجه است و بنابراين مسووالن بايد به اين مساله توجه جدي 

داشته باشند. 
بر  نيز  مجلس  اين  عضو  ديگر  زكريا،  انجينير  حال،  درهمين 

بركناري كارمندان خاطي كميسيون مستقل انتخابات تاكيد كرد. 
او مي گويد كارمندان خاطي كه در تقلب ها دست داشته اند و 
تعدادشان نزديك به سه هزار نفر مي رسد، از سوي اراكين باال رتبه 
حمايت مي شوند ...         ادامه در صفحه 2
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يادداشتخبر

نگرانى ها از معمارى شدن انتخابات 
در دور دوم!

ادامه از صفحه اول / براى ملت را- البته 
بر فرض سودمندى- در سر دارند!.

برزخى  در  افغانستان  مردم  اين،  بر  بنا 
و  آزادى  و  غربى  آزادى  و  دموكراسى  از 
ساخته  دست  و  آوردى»  در  «من  دموكراسى 
مانده  گير  شان،  حكومتى  مقامات  و  دولتمردان 
اند و حكومتگران زير اين دو نام، هر گونه كه 
با  كند،  اقتضاء  و  ايجاب  شان  سود  و  مصلحت 

مردم بر خورد مى كنند!.
و  دموكراسى  نام  از  استفاده  سوء  بارز  نمود 
در  را  افغانستان  در  مقامات  وسيله  به  آزادى 
برگزارى دو سه انتخابات رياست جمهورى مى 
كشورى  هيچ  در  كرد.  مشاهده  وضوح  به  توان 
نمى توان سراغ گرفت كه تعداد نامزدان رياست 
تقسيم  سبب  كه  باشند  اى  اندازه  به  جمهورى 
در  و  شده  نامزدان  ميان  در  مردم  و  ملت  آراى 
نتيجه، انتخابات به دور دوم و سوم كشيده شود.
اصطالح  به  كشورهاى  از  بيشترى  در 
دموكراتيك و آزاد، تعداد نامزدان پست رياست 
تجاوز  نفر  سه  الى  دو  از  هيچگاهى  جمهورى، 
تدبيرى  نامزدان-  تعداد  كمى  اين-  و  كند  نمى 
با  و  كشورى  هر  دولت  و  حكومت  كه  است 
هدف جلوگيرى از رفتن انتخابات به دور دوم و 
سوم و نيز پرهيز از مخارخ و هزينه هاى گزاف، 

روى دست مى گيرد.
نفوس  كه  افغانستان  مانند  كشورى  در  اما 
چندانى هم ندارد و با وجود ناامنى هاى مفرط 
رياست  نامزدان  تعداد  آن،  واليات  اكثر  در 
نهاد  هيچ  و  رسد  مى  تن  هشت  به  جمهورى 
اين  به  نسبت  كه  ندارد  وجود  هم  پاسخگويى 
اتخاذ  خورى  در  تصميم  انتخاباتى،  ناهنجارى 

نمايد!.
براى همين است كه بسيارى از آگاهان بر اين 
باور اند كه ازدياد نامزدان رياست جمهورى، در 
تا  بوده  شده  پالن  و  شده  حساب  اول  از  واقع 
آرا تقسيم شده و هيچ نامزدى در زمان مقرر، به 
حلقه  تا  نكند؛  پيدا  راه  جمهورى  رياست  ارگ 
هايى در داخل حكومت با استفاده از فرصتهاى 
خود ايجاد كرده، به معمارى انتخابات در جهت 

دلخواه شان مصروف باشند.
احتماالت  و  ها  گزينه  همين  به  توجه  با 
و  آگاهان  از  بسيارى  كه  است  كننده  مايوس 
مردم اميد چندانى به برگزارى انتخابات در دور 
دوم نيز ندارند و همواره از مهندسى شدن غير 
مسئوالنه انتخابات و بى اعتنايى به آراى ملت، 

نگران و بيمناكند.

رئيس جمهور كرزى:
يكى از منافع مشترك افغانستان و 

چين، مبارزه مشترك آنان با تروريزم 
مى باشد

اسالمى  جمهورى  رئيس  كرزى  حامد 
شى  با  محلى  وقت  به  ديروز  عصر  افغانستان 
جين پينگ رئيس جمهور چين در شهر شانگهاى 

ديدار كرد. 
در اين ديدار روساى جمهور دو كشور در مورد 
مبارزه  افغانستان،  صلح  پروسه  جانبه،  دو  روابط 
مشترك با تروريزم و افراطيت و تداوم همكارها 
ها،  عرصه  ساير  و  تجارتى  اقتصادى،  هاى  زمينه 

بحث و تبادل نظر نمودند. 
آقاى شى جين پينگ رئيس جمهور چين ضمن 
خوش آمديد به حامد كرزى گفت: «افغانستان در 
شما  خردمندانه  رهبرى  تحت  گذشته  دهه  يك 

پيشرفت هاى زيادى نموده است.» 
رئيس جمهور چين گفت: روابط دو جانبه ميان 
چين و افغانستان در آينده بيشتر گسترش خواهد 
يافت، زيرا بنياد اين روابط در دوران زعامت شما 
گذاشته شد و اين روابط بدون شك با حكومت 

جديد افغانستان نيز ادامه مى يابد. 
و  چين  كه  گفت  كرزى  جمهور  رئيس  به  وى 
يك  شما   » و  هستند  تاريخى  دوستان  افغانستان 
دوستان  ها  چينى  و  هستيد  چين  تاريخى  دوست 

تاريخى خود را فراموش نمى كنند.» 
مراتب  ديدار  اين  در  چين  جمهور  رئيس 
تسليت و همدردى خويش را بخاطر تلفات جانى 
و خسارات مالى ناشى از لغزش زمين در ولسوالى 
نشان  خاطر  نموده،  ابراز  بدخشان  واليت  ارگوى 
كرد كه چين بر عالوه مساعدت نقدى، يك تعداد 
فرستاده  افغانستان  به  نيز  را  خويش  مشاروين  از 
طبيعى  حوادث  با  مبارزه  هاى  نهاد  با  تا  است 

تجارب خويش را شريك سازند. 
افغانها  گسترده  اشتراك  پينگ،  جين  شى  آقاى 
آرزومندى  اظهار  و  كرد  ستايش  انتخابات  در  را 
نمود تا انتخابات دور دوم رياست جمهورى نيز به 

موفقيت به اتمام برسد. 
كه  كرد  نشان  خاطر  چين  جمهور  رئيس 
و  مترقى  يكپارچه،  افغانستان  «خواهان  كشورش 

باثبات مى باشد.» 
وى گفت كه چين از پروسه صلح به رهبرى و 
مالكيت افغانستان حمايت مى كند و به همكارى و 
كمك هاى دراز مدت خويش در راستاى بازسازى 

افغانستان ادامه ميدهد. 
او گفت كه كشورش آماده است تا متخصصين 
چين  در  مختلف  هاى  عرصه  در  را  افغانستان 

آموزش دهد. 
رئيس جمهور شى جين پينگ تصريح كرد كه 
حكومتش از سرمايه گذارى چينى ها در افغانستان 
بيشتر  را  چينى  گذاران  وسرمايه  كند  مى  حمايت 
تشويق خواهد كرد تا در افغانستان سرمايه گذارى 

نمايند. 
آينده  نشست  كه  افزود  چين  جمهور  رئيس 
پروسه استانبول در ماه اگست به ميزبانى چين در 
هاى  كشور  حمايت  و  گردد  مى  داير  كشور  آن 
اشتراك كننده در آن براى افغانستان جلب خواهد 

شد. 
در مقابل حامد كرزى رئيس جمهورى اسالمى 
افغانستان  مردم  و  من  براى  كه  گفت  افغانستان 
 » داريم.  دوستى  چين  با  كه  است  افتخار  جاى 
دارد  وجود  چين  و  افغانستان  ميان  بزرگ  دوستى 
كه اساس اين دوستى بزرگ را كشور چين گذاشته 

است.» 
و  دوست  يك  چين  افزود:  جمهور  رئيس 
حاالت  در  كه  است  افغانستان  خوب  همسايه 
و  كرده  درك  خوب  را  افغانستان  اوضاع  مختلف 

كمك هاى الزم را با كشور ما انجام داده است. 
حامد كرزى به نمايندگى از مردم افغانستان از 
كمك هاى مردم و حكومت چين تشكرى كرده، 
گفت: اطمينان دارم كه حكومت آيندهء افغانستان 
و  ماند  مى  باقى  همكار  و  دوست  چين  با  نيز 
بيشتر  كشور  دو  ميان  موجود  همكارى  و  دوستى 

تقويت خواهد شد. 
رئيس جمهور كرزى با اشاره بر فرصت ها و 
افغانستان  و  چين  مقابل  در  كه  مشترك  تهديدات 
قرار دارد، گفت كه در مقابل چين و افغانستان هم 
فرصت ها و هم تهديدات وجود دارد كه مهمترين 
مى  افراطيت»  و  تروريزم   » آنان  برابر  در  تهديد 
بايد  منطقه  هاى  كشور  و  چين  افغانستان،  باشد. 
مبارزه  پديده،  اين  مقابل  در  مشترك  صورت  به 

جدى نمايند. 
مشترك  منافع  از  يكى  گفت:  جمهور  رئيس 
افغانستان و چين اين است تا به صورت مشترك با 

تروريزم مبارزه نمايند.

نمايندگان مجلس:
در مناطق ناامن، امكان برگزارى 

انتخابات شفاف وجود ندارد

تاكيد  زكريا  آقاى   / اول  صفحه  از  ادامه 
كرد كه باز كردن سايت هاي راي گيري در مناطق 
ناامن، شفافيت انتخابات را زير سوال مي برد و 

بايد از اين كار جلوگيري صورت گيرد. 
عبدالرئوف ابراهيمي، رييس مجلس نيز گفت: 
با ارسال مكتوبي، حتما به اين مساله رسيدگي 
خواهد شد، وبه ارگان هاي امنيتي كشور نيز در 
مورد تامين امنيت، به خصوص امنيت انتخابات، 

تاكيد مي گردد. 
نيز  نمايندگان  از  برخي  حال،  درهمين 
اخير  سيالب هاي  در  كه  كساني  به  مى خواهند 
داده اند،  دست  از  را  خود  اموال  و  مال  و  خانه 
بايد كارت  هاي راي دهي مجدداً داده شود تا در 

انتخابات شركت كنند. 
داكتر فايق،  عضو مجلس نمايندگان گفت: ده 
شده اند  آسيب ديده  سيالب ها  از  كشور  واليت 
دست  از  را  خود  اموال  و  خانه  زيادي  مردم  و 
راي دهي شان  كارت هاي  آن  كنار  در  و  داده اند 
افراد  اين  به  دوباره  بايد  كه  گرديده  مفقود  نيز 
كارت توزيع گردد تا حداقل در انتخابات بتوانند 

شركت كنند.

حمله افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل زنان پوليس در هرات

جنرال موسوى،  مسلمانى خاص، مجاهدى هدف مند و  
واليت مدار پيرو مخلص حضرت امام خمينى(ره)  بود

حجت االسالم و المسلمين سيد عيسى حسينى مزارى در مراسم گراميداشت هفتمين روز درگذشت جنرال موسوى:

روح  يك  عنوان  به  واقعا  بود، 
مصباح  شهيد  با  بدن  دو  در 
سر   پشت  كرد،  مى  همكارى 
آقاى مصباح همان بود كه پيش 
رويش بود و پشت سر مصباح 
و  اهداف  از  قاطعيت  همان  با 
سازمان،  و  تشكيالت  منافع 

دفاع مى كرد.
جنرال  شخصيت  وى، 
گونه  هر  از  عارى  را  موسوى 
دگم  تحزب  و    گرايى  گروه 
جنرال  گفت:  و  دانست  انديش 
و  دفاع  در  هيچگاه  موسوى  
حمايت  از تشكيالت خود،  از 
ديگر  هاى  سازمان  و  تشكالت 
بدگويى و عليه ديگران فحاشى 

نكرد.
افزود:  مزارى  حسينى 
بود  باز  فكرش  موسوى  جنرال 
و  كار  داشت،  اثباتى  موضع  و 
تعريف  را  خودش  تشكيالت 
هاى  شخصيت  كرد،  مى 
مطرح  را  خودش  تشكيالت 
مى كرد و در محافل و مجالسى 
به  آمد  مى  پيش  موضوعى  اگر 
شدت دفاع مى كرد اما به كس 
ديگرى به هيچ وجه توهين نمى 

نمود.
فعاليتهاى  مركز  كل  رئيس 
فرهنگى اجتماعى تبيان، با بيان 
داراى  موسوى  جنرال  اينكه 
بود،  مردمى  و  اجتماعى  پايگاه 
سطح  در  ايشان   كرد:  اذعان 
هاى  اليه  در  عادى  مردم 
مختلف از پايگاه هاى اجتماعى 
بود،  دار  برخور  وسيعى  بسيار 
پايگاه  ترين  وسيع  وى  چنانكه 
غزنى،  كابل،  در  را  اجتماعى 
مناطق مركزى،  مزارشريف و...  

داشت.  
صاحب امتياز و مدير مسئول 
تكميل  در  انصاف  روزنامه 
كرد:  نشان  خاطر  فوق،  مطلب 
جنرال موسوى يك محور عمده 
سازماندهى  و  نيروها  تشكل 
جمعيت مردمى بود زيرا ايشان 
زمانى كه در تشكيالت ما بود، 
ريزى  برنامه  و  يافته   سازمان 
شده  در رابطه با مردم كار مى 
كرد، و مى توان گفت كه ايشان 
و  بود  اجتماعى  شخصيت  يك 
چنين  يك  با  آدمى  چنين  يك 
افغانستان  در  ما  هايى  ويژگى 

كم داريم.
خصوصيات  كردن  نهادينه 

جنرال موسوى
در  حاضران  به  خطاب  وى 
اين  بياييد  گفت:  مجلس  اين 
را  موسوى  جنرال  خصوصيات 
در وجود خودمان نهادينه كنيم، 
مسلمان  واقعى  معناى  به  و 
هدف  مجاهد  باشيم،  خاص 
مند و واليى باشيم، واليى پيرو 
انديشه واليت فقيه باشيم و در 
مجاهدت  و  مبارزه  راستا  اين 

كنيم.
العظمى  اهللا  آيت  نماينده 
افغانستان،  در   شيرازى  مكارم 
با بيان اينكه  امروز دشمنان ما 
و شما عليه كيان امت ما، عليه 
بسته  شمشير  ما  مذهب  كيان 
ما  حاضر  حال  در  گفت:   اند، 
در شرايط حساسى قرار داريم، 
چنانچه هر مسلمان و هر شيعه 
جدى  حضور  عرصه  اين  در 
نداشته باشد، كار جدى نكند و 
از فرصت ها، استفاده ننمايد به 

معناى واقعى ضرر كرده است.

روز  هفتمين  مراسم 
عبدالشكور  جنرال  درگذشت 
فعال  همكاران  از  موسوى؛ 
هاى  فعاليت  مركز  واليى  و 
حضور  با  تبيان،   اجتماعى 
سياسى،  دينى،  شخصيت هاى 
كادر  و  مسئولين  و  فرهنگى 
در  تبيان  مركز  تشكيالتى  هاى 
مسجد اما رضا(ع) بلوارطبرسى 

مشهد مقدس برگزار شد.
 حجت االسالم و المسلمين 
سيد عيسى حسينى مزارى طى 
گفت:  مراسم  اين  در  سخنانى 
اگرچه  موسوى  جنرال  فقدان 
بستگانش  و  خانواده  براى 
اما  است  دلخراش  و  سخت 
و  ياران  همسنگران،  براى 
مبارزاتى  هاى  عرصه  همكاران 
و  دهنده  تكان  بسيار  ايشان 
در  زيرا  بود،  كننده  ناراحت 
شرايطى كه نياز بود، اين سردار 
دلسوز  شخصيت  و  مجاهد 
ايام  در  خصوصا  دلسوخته   و 
و  اول  دوره  در  چه  انتخابات، 
چه در دور دوم كه از اول جوزا 
آغاز مى شود، در كنار ما باشد، 
و  گذاشت  تنها  را  ما  متاسفانه 

دار فانى را وداع گفت.
مجاهد  موسوى،  جنرال 

واليى 
فعاليت  مركز  كل  رئيس 
تبيان،  اجتماعى  فرهنگى  هاى 
سيد  جنرال  شخصيت  بيان  در 
وى  موسوى،  عبدالشكور 
خاص  و  واقعى  مسلمان  را 
توصيف كرد و گفت: مسلمانان 
كه  هستند  مسلمانانى  خاص، 
عبادى  مراسم  انجام  بر  عالوه 
انجام  مسلمانى  هر  كه  معمولى 
ستيزه  روحيه  داراى  دهد،  مى 
مبارزه   و  مجاهده   گرى، 
است، مسلمان خاص، مسلمان 
هست  مسلمانى  است،  مبارز 
و  جاذبه  شهامت،  غيرت،  كه 
عليه  جهاد  آماده  و  دارد  دافعه 
امت  كيان  كه  هرمتجاوزى 

اسالمى را تهديد كند.  
وى افزود: با توجه به همين 
موسوى  جنرال  خصوصيت، 
و  مبارزه  وارد  جوانى  آغاز  از 
جهاد شد و آن مرحوم از ابتدا 
جدى  حضور  جهاد،  انتهاى  تا 
مجاهد  شخصيت  اين  داشت، 
ثور 1371  هشت  زمان  تا  فقط 

آن  از  بعد  بلكه  نبود،  مجاهد 
و  داد  ادامه  خود  جهاد  به  نيز 
تا لحظه مرگش يك شخصيت 

جهادى و مجاهد باقى ماند.
اهللا  آيت  حضرت  نماينده 
شيرازى  مكارم  ناصر  العظمى 
موسوى  جنرال  افغانستان،  در 
توصيف  هدفمند  مجاهدى  را 
ايشان  داشت:  اظهار  و  كرد 
در  كه  بود  واليى  مجاهد  يك 
بيت(ع)  اهل  تفكر  ترويج  راه 
مدار  واليت  يك  كرد،  مى  كار 
هاى  سنگر  در  و  بود  واقعى 
هاى  سال  و  ها  ماه  مختلف، 
مبارزه  عرصه  اين  در  متمادى  

و جهاد  كرد.
حسينى مزارى تصريح نمود: 
دودسته  در  نيز  مداران  واليت 
كه  عام  مداران  واليت  هستند، 
همه شيعيان را شامل مى شود 
كه  خاص  مداران  واليت  و 
شامل آن دسته ازشيعيانى است 
كه تداوم واليت ائمه هداى(ع) 
را در پيروى از انديشه واليت 
فقيه واطاعت از يك ولى فقيه 
عادل و عالم به زمان مى دانند 
هستند  عناصر  اينگونه  تنها  و  
تحول  دنيا  در  توانند  مى  كه 
ساز و اثر گذار باشند و محور 
گيرند  قرار  مثبت  تحوالت 
خمينى(ره)  امام  تفكر  از   كه 
امام  كه  تفكرى  كنند،  پيروى 
مبارزه  آغاز  با  (ره)  خمينى 
تداوم  با  و  كرد  مطرح  خودش 
و  داد  گسترش  خودش  مبارزه 
بر اساس اين تفكر، نظام واليى 
جمهورى اسالمى ايران را بنيان 

گذاشت.
فوق،  مطلب  ادامه  در  وى 
افزود: جنرال موسوى معتقد به 
اين تفكر بود، واليت مدارى كه 
رسيدن به تفكر اهل بيت(ع) از 
فقاهت  و  واليت  تفكر  دريچه 
به  رسيدن  داند،  مى  فقيه  ولى 
امام زمان(عج) را در اثر پيروى 
داند،  مى  عادل  فقيه  ولى  از 
انسانى  ايشان   جمله؛  يك  در 
و   مند  مجاهدهدف  مسلمان، 
انديشه  به  معتقد  مدار  واليت 

واليت فقيه بود.
تشكيالت محور

هاى  مركزفعاليت  رئيس 
فرهنگى اجتماعى تبيان، جنرال 
و  واليى  فردى  را  موسوى 

تشكيالت محورخواند و تصريح 
كرد:  شايد بسيارى از افراد، پيرو 
معنا  اين  به  باشند،  فقيه  واليت 
كه همه چيز را مى دانند و معتقد 
امرشان  ولى  از  و  هستند  هم 
زندگى  اما  كنند،  مى  پيروى  هم 
پراكنده  و  انفرادى  زندگى  شان، 
است، انسانى  كه در يك گوشه 
اى نشسته و فقط به فكر اعمال 
نه  است،  خويش  فردى  عبادى 

كار تشكيالتى. 
خبرگزارى  خبرگزارى  رئيس 
داد:  ادامه  افغان(آوا)،  صداى 
بود  تالش  در  موسوى  جنرال 
يك  قالب  در  تفكر  اين  از  كه 
تشكيالت و يك سازمان پيروى 
كه  خاطرزمانى  همين  به  كند، 
جنرال موسوى داخل جبهه جهاد 
مى شود، از ميان همه مجاهدين، 
به  را  مصباح  آقاى  شخصيت 
واليى  شخصيت  يك  عنوان 
اوايل  از  و  دهد  مى  تشخيص 
سال 71 در كنار شهيد مصباح تا 
صورت  به  ايشان  شهادت  زمان 
سازمان يافته و تشكيالتى انجام 

وظيفه مى كند.
وى در ادامه سخنانش تصريح 
شهيد  شهادت  از  پس  كرد: 
مصباح در عصر نهم ماه دلو سال 
موسوى)،  ايشان(جنرال   ،1373
سپس  و  شود،  مى  فرارى  مدتى 
از  پس  گردد،  مى  باز  كابل  به 
پنجشير  در  مدتها  كابل،  سقوط 
حضور دارد، اما به محض اينكه 
مى  پيدا  حضور  كابل  در  ما 
گيرد  مى  قرار  ما،  كنار  در  كنيم، 
واليى  هم  ايشان  دليل  عمده  و 
بودن و منسجم حركت كردن ما 
مطرح مى شد. از سال89  عمًال 
در داخل تشكيالت ما به عنوان 
مسئول امنيتى دفتر مركزى كابل 
ايفاى وظيفه كرد و تا لحظه جان 
حضورى  ما  تشكيالت  در  دادن 

فعال داشت.
متعهد، وفادار و مردمى

المسلمين  و  االسالم  حجت 
در  مزارى  حسينى  عيسى  سيد 
سخنانش،  از  ديگرى  بخش 
متعهد  فردى  را  موسوى  جنرال 
گفت:  و  كرد  توصيف  وفادار  و 
دسته  آن  از  موسوى  جنرال 
رفقاى  به  نسبت  كه  بود  افرادى 
تا  بود،  دار  وفا  شديدا  خويش 
مصباح  شهيد  كنار  در  كه  زمانى 

موتر حامل زنان پوليس بمب دستى پرتاب كردند 
اما در اين حادثه فقط يك پوليس از ناحيه دست 
به طور سطحى زخمى شدبه گفته احمدى فقط .
گروهى  و  فرد  كنون  تا  افزود:  احمدى  آقاى 

مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.

موتر حامل زنان پوليس واليت هرات از سوى 
افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت.

عبدالرئوف  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
افراد  گفت:  هرات  پوليس  سخنگوى  احمدى؛ 
ناشناس صبح ديروز در منطقه «باباجى» به سوى 
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آيينه

بانك  افغانستان  د  رئيس  دالورى؛  نوراهللا 
اعالم كرد: بعد از اين، هيچ كس بدون سند بيمه 
نمى تواند، قرضه از طرف بانك ها دريافت كند. 
كنفرانس يك روزه معلومات دهى شركت بيمه 
بانك  رييس  حضور  با  دوشنبه  روز  افغانستان 

مركزى در كابل تدوير يافت.
دالورى؛  نوراهللا  آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
مركزى)گفت  (بانك  بانك  دافغانستان  رئيس 
براى  جامعه  يك  در  بيمه  شركت  موجوديت  كه 

كارهاى تجارتى يك امر حياتى مى باشد.
به گفته دالورى، بيمه مى تواند ضرر يك بانك 
و مشترى را جبران كند؛ اگر بيمه نباشد تجارت و 

سرمايه گذارى رونق نمى يابد.
زمانى  تجارتى  امور  در  كه  كرد  تصريح  او 
توسط  مى شود،  وارد  شركتى  و  اموال  به  خساره 

بيمه اين خسارات جبران مى گردد.
ارايه  در  كامل  اطمينان  كه  زمانى  او،  گفته  به 
وقت  آن  در  شد،  پيدا  بيمه  شركت  از  خدمات 
بانك ها مكلف هستند كه از مشتريان خود بيمه 

را تقاضا كنند.
او افزود: مشكالتى كه در چندين سال اخير در 
قسمت بانكدارى در افغانستان به وجود آمده بود 
در عدم كم كارى و يا نبود شركت هاى بيمه بود.

دالورى اضافه نمود كه بعد از اين، هيچ كس 
بدون سند بيمه نمى تواند، قرضه از طرف بانك 

ها دريافت كند.
شرايطى براى  كدام  تاحال  او تصريح كرد كه 
بانك ها بنابر عدم صنعت بيمه در قسمت دادن 

قرضه وضع نشده بود.
درهمين حال محمد عارف حميد، رئيس امور 
بيمه هاى وزارت ماليه، گفت: رياست امور بيمه 
قانون جديد بيمه را در سال گذشته تكميل كرد 
و غرض طى مراحل به وزارت عدليه ارجاع داده 

شده است.
او ابراز اميدوارى كرد كه هرچه زود اين قانون 
تصويب و به نشر برسد تا پاسخگو نيازمندى هاى 

بيمه اى در افغانستان باشد.
شركت بيمه افغانستان يگانه شركت مطرح در 
بخش عرضه خدمات بيمه و كاهش مخاطرات به 

شمار مى رود.
به  بيمه  پوشش  توانسته  كنون  تا  شركت  اين 
ارزش بيش تر از 23 ميليون دالر امريكايى را براى 

ماركيت افغانستان فراهم كند.

رئيس بانك مركزى خبر داد:
ارائه سند بيمه براى دريافت قرضه از 

بانك ها اجبارى شد

سه نفر در رابطه با پرونده فاجعه معدن 
زغال سنگ تركيه دستگير شدند

سه نفر به اتهام سهل انگارى منجر به مرگ 
شهر  سنگ  زغال  معدن  فاجعه  با  ارتباط  در 

سوماى تركيه دستگير شدند.
منابع  از  نقل  به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
خبرى، 25 نفر از جمله چندين نفر از مقام هاى 
معدن روز يكشنبه بازداشت شدند كه تعدادى از 

آنها آزاد شده اند. 
مدير عملياتى شركت گرداننده معدن از جمله 

افراد دستگير شده است.
شهرهاى  در  تركيه  شهروندان  ديگر  سوى  از 
تظاهرات  به  دست  سوما  و  انقره  استانبول، 
اين  اند.  زده  كشور  اين  مقامات  عليه  اعتراضى 
شده  همراه  درگيرى  و  خشونت  با  تظاهرات 
«امروز  گويد:  مى  معترضان  اين  از  يكى  است. 
در  باخته  جان  معدنچيان  ياد  تا  ايم  شده  جمع 
عزاى  كشور  سراسر  در  كنيم.  زنده  را  سوما 
اعالم عزاى عمومى  تنها  شد، اما  اعالم  عمومى 
كفايت نمى كند. اين اتفاق را بايد به عنوان آغاز 

يك بحران قلمداد كرد.»
آتش  و  انفجار  اثر  بر  گذشته  هفته  شنبه  سه 
كارگر   301 سنگ،  زغال  معدن  يك  در  سوزى 
جان خود را از دست دادند. آمارى كه در طوفان 

شايعات، مورد ترديد قرار گرفته است.
نيز  قانونى  غير  كارگر  تعدادى  شده  شنيده 
در معدن مشغول به كار بوده اند كه احتماال در 

مدارك رسمى اثرى از آنها نيست.
همچنين هر دو ورودى معدن با ديوار مصدود 
شده و كماندو هاى ارتش تركيه، براى كنترول 

اوضاع در منطقه حضور پيدا كرده اند.
زغال  گرفتن  آتش  و  حد  از  بيش  حرارت 
سنگ به عنوان دليل احتمالى فاجعه سوما مطرح 
به  سالم  جان  حادثه  اين  از  نيز  نفر  است. 486 

در برده اند.

سخنگوى  نور؛  محمد  نور 
طى  انتخابات  مستقل  كميسيون 
يك نشست خبرى در كابل اظهار 
كرد كه به بيش از ده واليت مواد 

حساس انتخاباتى رسيده است.
به گزارش خبرگزارى آوا، آقاى 
نور افزود كه كميسيون براى انتقال 
مواد در مناطق صعب العبور كشور 
را  حيوان  راس  3هزار  از  بيش 
اجاره كرده است؛ تا مواد به موقع 

به سايت هاى انتخاباتى برسد.
در تقويم انتخاباتى از 27 تا اول 
جوزا براى انتقال مواد انتخاباتى از 
مركز به واليات در نظر گرفته شده 
است و اين مواد از 4 جوزا تا 23 
جوزا به ولسوالى ها انتقال مى يابد.

اوقات،  تقسيم  اين  اساس  بر 
مبارزات انتخاباتى نامزدان رياست 
آغاز  ديگر  روز  دو  تا  جمهورى 
مى شود و تا 21 جوزا ادامه خواهد 

يافت.
انتخابات  مستقل  كميسيون 

رياست  نامزدان  كه  كرد  اعالم 
مى  قبل  دوره  همانند  جمهورى 
افغانى  ميليون  سقف 10  تا  توانند 
به  خود  انتخاباتى  مبارزات  در 

مصرف برساند.
از  همچنين  كميسيون  اين 
جمهورى  رياست  نامزدان 
ها  كمپاين  جريان  در  خواست 
تمركز  خود  هاى  برنامه  به  بيشتر 

و  قومى  مسايل  به  و  باشند  داشته 
زبانى دامن نزنند.

مستقل  كميسيون  سخنگوى 
ديروز  كه  كرد  اضافه  انتخابات 
انتخابات  دوم  دور  نامزدان  با 
جلسه اى براى بهتر برگزار شدن 

انتخابات داير شده بود.
جلسه  اين  در  وى،  گفته  به 
كارت  هزار   25 نامزد  هر  براى 

نظارت در نظر گرفته شده است و 
نامزدان مكلف هستند در هر محل 
را  خود  نظر  مورد  ناظر  انتخاباتى 
حق  آن  غير  در  و  نمايند  تعيين 

اعتراض ندارند.
نتايج شوراى واليتى

انتخابات  مستقل  كميسيون 
همچنان اعالم نمود: به علت شمار 
واليتى،  شوراى  در  نامزدان  زياد 
روز  و  افتاد  تاخير  به  نتايج  اعالن 
آن  اپلود  و  اسكن  روند  دوشنبه 
زودى  به  و  شد  خواهد  تكميل 

اعالم مى گردد.
به  نتايج  تمامى  نور،  گفته  به 
سايت  روى  شده  اسكن  صورت 
تا  شد  خواهد  گذاشته  كميسيون 
نامزدان و طرفداران آنان بتوانند به 

آسانى از نتيجه ها باخبر شوند.
در  كرد:  اضافه  نور  محمد  نور 
هاى  شوراى  نامزدان  كه  صورتى 
اعتراضى  نتيجه  به  نسبت  واليتى 
اعتراض  توانند  مى  باشند  داشته 

هاى  نمايندگى  در  را  خود  هاى 
كميسيون درج كنند.

استخدام بيش از 3 هزار كارمند
همچنان  كميسيون  سخنگويى 
انتخابات  دوم  دور  براى  كه  گفت 
كار،  متقاضى  تن  هزار   30 بين  از 
3300 تن به حيث «دى اف سى» 

استخدام شده اند.
دور  در  كه  كارمندانى  افزود:  او 
يا  و  اند  شده  تخطى  دچار  قبلى 
وجود  آنان  مورد  در  ابهامى  اينكه 
دارد، در ليست سياه انتخابات قرار 

گرفته اند.
انتخابات  در  وى،  گفته  به 
تن  هزار   10 حدود   1388 سال 
قرار  سياه  ليست  در  كارمندان  از 

گرفته بودند.
كردند  ابراز  كميسيون  مسووالن 
دور  از  تجارب  با  دور  اين  در  كه 
و  امكانات  از  انتخابات،  قبلى 
تجهيزاتى استفاده خواهند كرد كه 

امكان تقلب را كاهش دهد.

انتقال مواد حساس انتخاباتى به بيش از ده واليت

مستقل  كميسيون  هاى  رسانه  كميسيون 
انتخابات ديروز طى يك نشست خبرى در كابل 
به رسانه ها هشدار داد، در صورت بروز تخطى 
و نپرداختن جريمه ها اعتبار نامه نظارتى آنان از 

انتخابات لغو خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى آوا، فريده نيكزاد، رييس 
كميسيون رسانه هاى كميسيون مستقل انتخابات 
روز دوشنبه در نشست خبرى، گفت: در دور قبل 
رسانه   14 كميسيون،  تشخيص  به  نظر  انتخابات 
صوتى و تصويرى در مركز و واليات تخطى هاى 

انتخاباتى نموده بودند.
خانم نيكزاد اظهار كرد: اين رسانه ها به علت 
و  انتخابات  در  تبليغات  توازن  نكردن  رعايت 

تبليغات در دوره سكوت خاطى شناخته شدند.
اول  مرحله  در  ها  رسانه  اين  به  وى،  گفته  به 
اخطاريه داد شد و با تكرار تخطى جريمه نقدى 
شدند و تاكنون تنها سه رسانه جريمه هاى خود 

را پرداخته است.
رئيس كميسيون رسانه هاى كميسيون انتخابات 
ها  رسانه  به  نسبت  رفتار  قبل  دوره  در  افزود: 
برخوردهاى  دوره  اين  در  وليكن  بود  تر  ماليم 

جدى مطابق قانون صورت خواهد گرفت.
در دور اول انتخاب 13 تلويزيون و يك راديو 
عدم  و  جانبدارى  علت  به  واليات  و  كابل  در 

رعايت توازن جريمه نقدى شدند.
اين كميسيون از رسانه ها خواست در جريان 
در  را  توازن  و  طرفى  بى  انتخاباتى  هاى  كمپاين 
نمودن  مذهبى  و  زبانى  قومى،  از  و  بگيرند  نظر 

انتخابات پرهيز نمايند.
صورت  در  ها  رسانه  كميسيون،  اين  گفته  به 
قضايى  و  عدلى  نهادهاى  به  ها  تخطى  تكرار 

معرفى خواهند شد.
كميسيون  هاى  رسانه  كميسون  مسووالن 
رياست  پيشتاز  نامزد  دو  از  انتخابات  مستقل 
جمهورى نيز خواست كه سخنگويان خود را به 
اين كميسيون معرفى نمايند تا به صورت درست 

بتواند هماهنگى نمايند.

اعتبارنامه نظارتى رسانه هاى 
خاطى لغو و به نهادهاى عدلى و 

قضايى معرفى مى شوند

گروه بين المللى تماس از دور دوم انتخابات افغانستان حمايت مى كند
وزارت امور خارجه مى گويد 
المللى  بين  گروه  اعضاى  كه 
خود  نشست  آخرين  در  تماس 
در جاپان حمايت خود را از دور 
اعالم  افغانستان  انتخابات  دوم 

كردند.
آوا،  خبرگزارى  گزارش  به 
سخنگوى  مستغنى؛  شكيب 
دوشنبه  ديروز  خارجه  وزارت 
در نشست خبرى هفتگى اش در 
كابل با بيان مطلب فوق گفت كه 
در نشست اخير گروه بين المللى 
سازمان  اين  اعضاى  تماس 
دوم  دور  از  را  خويش  حمايت 

انتخابات افغانستان اعالم كرد.
وى افزود كه براساس نشست 
بيشتر  تاكنون  شده  انجام  هاى 
كشورهاى كمك كننده، هنوزهم 
بر تعهدات خويش به افغانستان 
بعد از سال 2014 ميالدى پايبند 
در  نگرانى  گونه  هيچ  و  هستند 

اين راستا وجود ندارد.
سخنگوى  هاى  گفته  اين 
حالى  در  خارجه  امور  وزارت 
امضاى  عدم  كه  مى شود  ابراز 

زندانيان  رهايى  و  امنيتى  پيمان 
زندان  از  طالبان  خطرناك 
سوى  از  اواخر  اين  در  بگرام 
روابط  كرزى،  جمهور  رئيس 
افغانستان را با برخى از كشورها 
تيرگى  به  امريكا  به خصوص 

كشانده است.
واكنش  در  مستغنى  شكيب 
سرتاج  اخير  هاى  گفته  به 
و  ملى  امنيت  مشاور  عزيز؛ 
وزير  نخست   خارجى  امور 
كشورى  هيچ  كه  گفت  پاكستان 
داخلى  مسايل  در  مداخله  حق 

افغانستان را ندارد.
چندى  كه  است  گفتنى 
امور  و  ملى  امينت  مشاور  قبل 
پاكستان  وزير  نخست  خارجى 
از دولت و رئيس جمهور آينده 
براى  كه  خواست  افغانستان 
نقش  آينده،  دولت  در  طالبان 
به  و  كند  تعريف  اصلى  سهم  و 
اين ترتيب،  طالبان بايد در روند 
مشاركت  كشور  اين  سياسى 

داشته باشد.
او از جمله خواستار واگذارى 

اداره برخى واليات به طالبان شد.
آگاهان  برخى  حال،  عين  در 
كه  اند  باور  اين  بر  سياسى  امور 
مى دهد  نشان  عزيز  اظهارات  اين 
كه بين مقامات پاكستانى و رهبران 
وجود  گرمى  روابط  طالبان  گروه 

دارد.
در  خارجه  وزارت  سخنگوى 
بخشى از سخنانش از ادامه تالش 
شدن  عملى  براى  افغانستان  هاى 
گفتگوهاى صلح خبر داد و گفت 
گفتگوهاى  شدن  عملى  روند  كه 

در  و  دارد  ادامه  طالبان  با  صلح 
براى  مانعى  هيچ  حاضر  حال 

ادامه اين گفتگوها وجود ندارد.
گفته  كه  است  ذكر  قابل 
مى تواند  برادر  مال  آزادى  مى شد 
دولت  بين  مذاكرات  وضعيت  بر 
اثرگذار  طالبان  گروه  و  افغانستان 
باشد؛ اما اين پيش بينى محقق نشد 
نيز  آن  برجسته  داليل   از  يكى  و 
جهت  برادر  مال  به  ندادن  اجازه 
از  صلح  مذاكرات  به  شدن  وارد 

سوى دولت پاكستان بود.

آزادى ده ها زنداني از جمله چندين عضو طالبان در غزني

هند: با اردوى افغانستان بعد ازسال 2014 همكارى مى كنيم

مسئوالن محلى غزني از رهايي 
91 زنداني به شمول چندين عضو 
طالبان از محبس اين واليت خبر 

دادند.
آوا،  خبرگزاري  گزارش  به 
عبدالرشيد عابد؛ رئيس دادستانى 
مي گويد  غزني  واليت  استيناف 
فرمان  براساس  زندانيان  اين  كه 
به  كه  جمهوري  رياست  اخير 
سالگرد  ثور؛  هشتم  مناسبت 
از  شده  صادر  مجاهدين  پيروزي 

زندان غزني رها شده اند.

مقام هاى هند تعهد كرده اند بعد 
سربازان  باخروج  و   2014 ازسال 
از  را  افغانستان  اردوى   ، خارجى 

نظرمالى حمايت كنند.
به  آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
هند  امنيت  كميته  العربيه،  از  نقل 
بعد  كه  كرد  فيصله  نشستى  طى 
روند  خارجى  سربازان  خروج  از 
اردوى  با  هند  مالى  همكارى 

افغانستان آغاز خواهد شد.
با  هند  امنيت  كميته  جلسه 

توضيحى نداد.
وى اضافه كرد كه در ميان 91 
زنداني رهاشده سه زنداني زن نيز 

شامل اند.
در همين حال موسي اكبرزاده؛ 
بازگشت  احتمال  از  غزني  والي 
جنگ  به  شده  رها  زندانيان 
طالبان  از  و  كرد  نگراني  اظهار 
كشور  با  كه  خواست  آزادشده 
شان همكاري كرده و به گفته او، 
دست  به  افغانستان  اشغال  مانع 

تروريست هاي خارجي شوند.

گيرد. 
مطرح  درشرايطى  ها  گفته  اين 
ميگردد كه هند در گذشته گفته بود 
خود  مالى  همكارى  كشور  اين  كه 
از  اما  ميدهد  ادامه  افغانستان  با  را 
كشنده  افزار  جنگ  دادن  تحويل 
مى  خوددارى  افغانستان  اردوى  به 
نمايد. مقام هاى هندى گفته اند با 
تحويل دادن جنگ افزارهاى كشنده 
به اردوى افغانستان ميزان ناامنى در 
سطح منطقه افزايش خواهد يافت.

عابد گفت كه از اين جمع 50 
گروه  در  عضويت  اتهام  به  نفر 
سر  به  غزني  محبس  در  طالبان 

مي بردند.
طالبان  ميان  در  كه  افزود  او 
رهاشده دو فرمانده محلي طالبان 
و يك طالب پاكستاني نيز شامل 

مي باشد.
استيناف  دادستانى  رييس 
طالب  اينكه  مورد  در  غزني 
پاكستاني چه زمانى و در كجا از 
سوي نيروهاي افغان گرفتار شده 

نخست  سنگ،  منموهن  مديريت 
وزير هند برگزار شده بود تصميم 
همكارى  با  هند  كه  شد  گرفته 
مالى با اردوى افغانستان مى تواند 
امنيتى  نيروهاى  هاى  نيازمندى 

كشورمان را رفع كنند.
خارجى  سربازان  است  قرار 
ميالدى   2014 سال  درختم 
ترك  را  كشورمان  كامل  بصورت 
سراسر  امنيتى  مسئوليت  و  كنند 
افغانستان به عهده اردوى ملى قرار 

كه  كرد  تصريح  غزني  والي 
جنگ در افغانستان از بيرون اين 
كشور مديريت مي شود و عامالن 
افغانستان  در  جنگ،  اصلي 

حضور ندارند.
از  برخى  شود  مى  گفته 
جمله  از  غزنى  هاى  ولسوالى 
بر  عالوه  باغ  قره  و  اندر  ناوه، 
طالبان افغان، برخى اتباع خارجى 
و  چچنى  تروريستان  جمله  از 
جاى  خود  در  نيز  را  پاكستانى 

داده است.

كه  پاكستان  ديگر،  ازسوى 
در  هند  بيشتر  نفوذ  از  همواره 
به  و  كرده  نگرانى  ابراز  افغانستان 
امريكا گفته است كه نگرانى اسالم 

آباد را جدى بگيرد.
مقام هاى پاكستان در گذشته به 
جيمز دابينز، نماينده خاص امريكا 
گفته  پاكستان  و  افغانستان  براى 
حفظ  براى  آباد  اسالم  كه  بودند 
تالشى  هيچ  از  دركابل  اش  منافع 

دريغ نخواهد كرد.
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خبرنگاه

به گزارش خبرگزارى آوا از مشهد مقدس، 
فعاليت  مركز  نمايندگى  دفتر  ريزى  برنامه  با 
هاى فرهنگى اجتماعى تبيان در مشهدمقدس، 
گراميداشت  مراسم  برگزارى  ستاد  دومين 
با  خمينى“ره“  امام  حضرت  ارتحال  سالروز 
حضور بازاريان، كسبه و متنفذين مردمى، در 

مشهدمقدس برگزارگرديد.
از  آياتى  تالوت  از  پس  مراسم  ابتداى  در 
والمسلمين  االسالم  حجت  مجيد،  اهللا  كالم 
نمايندگى  دفتر  معاون  رضايى،  حسن 
دينى  ضرورت  به  درمشهدمقدس  مركزتبيان 
و  پرداخته  مراسم  اين  برگزارى  سياسى  و 
سپس با نظر اعضاى ستاد، آقاى حاج مهدى 
حبيبى به عنوان رئيس و آقايان حاج اميرى و 
حسين محمدى به عنوان معاونين ستاد تعيين 

گرديدند.
بيش  حضور  با  ستاد  اولين  نيز،  ازين  قبل 
تشكيل  مركزتبيان  عضو  علماى  از  تن  از 30 
والمسلمين  اسالم  حجج  ستاد،  اين  در  شد. 
اكبر اخالقى به عنوان رئيس و سيدمحمدتقى 
حسينى به عنوان معاون ستاد تعيين گرديدند. 
هر دو ستاد در يك راستا اما با وظايف متعدد، 
مركزفعاليت  نمايندگى  دفتر  مديريت  تحت 
هاى فرهنگى اجتماعى تبيان در مشهدمقدس، 
مراسم  شدن  برگزار  بهتر  چه  هر  جهت 
امام  حضرت  ارتحال  سالروز  گراميداشت 
گفته  به  خواهندكرد.  فعاليت  خمينى“ره“ 
سيدمحمدحسين  والمسلمين  االسالم  حجت 
دفتر  فرهنگى  بخش  مسؤل  واعظى، 
با  مشهدمقدس،  در  مركزتبيان  نمايندگى 
قراراست  است،  شده  انديشيده  كه  تمهيداتى 
هرسال  از  متفاوت  كامال  صورت  به  امسال 
در  مهاجرين  از  نفر  هزاران  حضور  با  مراسم 

مشهدمقدس، برگزارشود.

پس  افغانستان  در  ناتو  نظامى  ماموريت 
خروج نيرو هاى خارجى كاهش خواهد ياقت . 
 ( (آوا  افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
به نقل از ترند ، جيمز آپاتوراى ، نماينده ويژه 
قفقاز  و  مركزى  آسياى  امور  در  ناتو  كل  دبير 
آسياى  منطقه  نمايندگى  دفتر  افتتاح  مراسم  در 
مركزى ناتو در تاشكند گفت ، كه ناتو پس از 
خروج نيرو هاى بين المللى نقش حمايتى را در 

افغانستان ايفا خواهد كرد . 
 12 تا   8 است  قرار   ، افزود  آپاتوراى  جيمز 
نيرو  خروج  از  پس  نظاميان  اين  از  نفر   ، هزار 
هاى مشترك ناتو به منظور آموزش و مشاوره به 

نيروهاى امنيتى در افغانستان باقى بمانند . 
آسياى  امور  در  ناتو  كل  دبير  ويژه  نماينده 
هنوز  كه  اين  به  اشاره  با   ، قفقاز  و  مركزى 
چه  ناتو  هاى  نيرو  ماموريت  نيست  مشخص 
مدت در افغانستان طول مى كشد گفت ، نيرو 
تا  دارند  را  قدرت  اين  افغانستان  امنيتى  هاى 

امنيت و ثبات در اين كشور را تامين كنند . 
وى در ادامه گفت ، ناتو قصد دارد به كمك 
در  متخصصان  به  آموزش  جهت  در  خود  هاى 
افغانستان و كشور هاى آسياى مركزى به منظور 

مبارزه با قاچاق مواد مخدر ادامه دهد .

دولت،  از  پاكستان  طالبان  تحريك  رهبر 
نيروهاى ارتش و آژانس هاى اطالعاتى پاكستان 

خواست تا پيرو فرمان هاى خداوند باشند.
به گزارش خبرگزارى آوا، مال فضل اهللا؛ رهبر 
تحريك طالبان پاكستان در پيام ويدئويى خود به 

مذاكرات صلح با دولت اسالم آباد اشاره نكرد.
كه  شد  مطرح  زمانى  وى  اظهارنظرهاى 
مذاكرات صلح ميان طالبان پاكستان و نمايندگانى 
از جانب دولت اسالم آباد در بن بست قرار دارد.

دارا آدم كهل، يكى از اعضاى تحريك طالبان 
پاكستان درگفت وگو با شبكه خبرى بى بى سى 
اظهارنظرهاى  ويدئويى  پيام  اين  كه  شد  مدعى 

جديد از جانب مال فضل اهللا است.
فضل اهللا در اين پيام ويدئويى كه مورد استقبال 
انتحارى  عامالن  از  گرفت  قرار  طالبان  اعضاى 
خواست تا آماده انجام حمالت عليه تانك ها و 
كه  افرادى  و  باشند  متخاصم  نيروى  آتشبارهاى 
اين پيام را دريافت كرده اند بايد آن را به ساير 

عامالن انتحارى منتقل كنند.

نيروهاى امنيتى يك الرى مملو از سالح ، 
در  بلوچستان  ايالت  در  منفجره  مواد  و  مهمات 
نزديكى مرز افغانستان و پاكستان كشف و ضبط 

كردند . 
آوا)   ) افغان  صداى  خبرگزارى  گزارش  به 
امنيتى  هاى  نيرو   ،  The Nation از  نقل  به 
پاكستان پس از حمله به يك الرى مملو از سالح 
، مهمات و مواد منفجره در ايالت بلوچستان در 
ضبط  و  كشف  را  آن  افغانستان،  مرز  نزديكى 

كردند . 
سالح  اين  كه   شدند  مدعى  پاكستانى  منابع 
ها از افغانستان به بلوچستان قاچاق شده است .

تشكيل ستاد مردمى برگزارى مراسم 
گراميداشت از سالروز ارتحال حضرت 

امام خمينى“ره“ در مشهدمقدس

مقام ناتو:
8 تا 12 هزار نيرو در افغانستان باقى 

خواهند ماند

رهبر طالبان پاكستان بار ديگر فرمان 
آتش داد

كشف سالح و مواد منفجره در نزديكى 
مرز افغانستان و پاكستان

موارد معدودى از اين موارد ثبت 
پيامبران،  امور،  باقى  در  شده؛ 
تمام  با  اند؛  شده  ظاهر  بشرگونه 
بشر  يك  كه  محدوديت هايى 

عادى و معمولى دارد.
پيامبر  به  خداوند  توصيه   شايد 
بََشٌر  اَنَا  بگويد  اينكه  بر  مبنى 
امر  همين  به  عنايت  نيز  مِثُلُكم 
خاكى  را  پيامبر  كه  است  داشته 
تا  دهد؛  نشان  بشرى  و  زمينى  و 
الهى و آسمانى و فرابشرى و دور 

از دسترس.
در اين جا الزم است به يك نكته  
آن  و  شود  اشاره  نيز  ديگر  مهم 
از  اسالمى  امت  هرچه  اينكه 
اوليه   مكانى  و  زمانى  خاستگاه 
ديانت اسالمى دورتر شد به همان 
آسمانى  و  آسمان  گرايى  ميزان، 
اوج  بيشتر  امت،  ميان  در   زدگى 
پيدا كرد. به تعبير ديگر، ما به مثابه  
پيروان و شنوندگان و گروندگان 
تمام  امروزه،  محمدى(ص)  پيام 
سعى مان اين است كه معجزات 
و شگفتى هاى آنحضرت را ببينيم 
اين  به  نهايتًا  تا  آوريم؛  ديد  به  و 
كه  برسيم  حاشيه  اى  پيشفرض 
پيامبر اسالم(ص) اساسًا موجودى 
غيرطبيعى و وراى فهم و ادراك 
ميان،  اين  در  است.  بوده  انسانى 
نبوى(ص)  سيره   سيره نويسان 
نيز بى  تقصير نيستند. بسيارى از 
سيره نويسان و راويان و شارحان 
او  از  كردند  سعى  پيامبر،  احوال 
آسمانى  فراانسانى،  شخصيتى 
محدود  ادراك  و  فهم  از  دور  و 
بشرى بسازند و اين گونه شد كه 
فاصله ميان امت و نبوت، فاصله 

ميان زمين و آسمان گرديد! 
بنابراين، دست مان از آنچه مفاد 
رسالت  و  پيام  اصلى  محتواى  و 
مى داد،  تشكيل  را  آنحضرت 
سخن  گاهى،  اگر  و  شد  كوتاه تر 
عقالنى  تبيين  و  عقالنيت  از 
اسالمى،  ديانت  خردورزانه  و 
مسلمين  پاى  باشد،  ميان  در 
مسلمانان،  اغلب  زيرا  مى لنگد؛ 
به احساسات شان ايمان دارند؛ تا 
براى  كه  پيامبرى  عقالنى  پيام  به 
مبعوث  مردم،  عقول  برانگيختن 

شد.  
مى رسد  نظر  به  زمينه  اين  در 
اميرمؤمنان  گره گشايى  بازهم 
نزديك  ياور  و  يار  على(ع)، 
است  اسالم(ص)  گرامى  رسول 
كه مى تواند به مدد عقل كارافزاى 
بشر ظاهرنگر بيايد و گره از كار 

فروبسته  اش بگشايد.
البالغه  نهج  در  امير(ع)  حضرت 

مى فرمايد:
يثيروا لهم دفائن العقول. 

پيامبر مبعوث شده است؛ تا خزانه  
هاى عقول مردم را برانگيزاند. 

حضرت  فرمايش  اين  براساس 
جانمايه   و  جوهر  امير(ص)،  
ختمى  حضرت  رسالت 
و  بيدارى  را  مرتبت(ص) 
خزاين  و  ها  دفينه   برانگيختن 
تشكيل  مردم  فروخفته   عقول 
مى دهد و اين مهم، تنها از رهگذر 
و  سياست  در  عقالنى  رفتار 
حكومت و ديگر امور مربوط به 
عرصه  عمومى و فردى، فراچنگ 

مى آيد و الغير.

خردگرايى سياسى در حكومت نبوى

اتحاديه عرب موضوع فلسطين را مساله 
اساسى جهان عرب خواند

ديگر   / اول  صفحه  از  ادامه 
در  تا  است؛  نيامده  پيامبرى 
جديد  مبتالبه  مسايل  خصوص 
حكومت  و  سياست  دنياى  در 
مجموع  در  و  اسالمى  جوامع 
كند  ارائه  طرحى  انسانى،  جوامع 
از  ناشى  پرسش هاى  به  يا  و 
ناگزير  ايجابات  و  دگرگونى  ها 
درخور  هاى  پاسخ   مدرن،  دنياى 

و زمان شناسانه  اى ارائه نمايد.
نگاه  اگر  كه  است  حالى  در  اين 
سياسى  سيره   به  وحيانى  صرفًا 
را  مرتبت(ص)  ختمى  حضرت 
بربنياد  را  آن  و  بگيريم  ناديده 
هاى  پيشفرض   و  انگاره ها 
عقالنيت بشرى مورد توجه قرار 
هاى  جنبه    است  ممكن  دهيم، 
سياسى  سيره   وحيانى  و  الهى 
آسيب  دستخوش  را  پيامبر(ص) 
كنيم و به جاى آن، عقل انسانى 
آن  رهيافت هاى  و  برآوردها  و 
همان  به  راه  امر  اين  بنشانيم؛  را 
از  امروزه  كه  بود  خواهد  جايى 
گيتى گرايى  يا  سكوالريزم  به  آن 
در حوزه  سياسى، ياد مى  شود. با 
اين تحليل، به نظر مى  رسد ريشه  
هاى اوليه  شكل گيرى سكوالريزم 
رخنه   بگوييم  است  بهتر  -يا 
سياست  دنياى  به  سكوالريسم 
ناشى  همين جا  از  نيز  اسالمى- 
مسامحه  اندكى  با  كه  است  شده 
مى  توان، آن را  تعارض عقل و 
تر،  محتاطانه  تعبيرى  به  يا  وحى 
ناتوانى عقل از دسترسى به منبع 

وحى و الهام الهى، ارزيابى كرد.
كنش ها  كه  است  اين  ديگر  راه 
پيامبر  سياسى  واكنش هاى  و 
و  عناصر  تابع  را  اكرم(ص) 
المان هاى بشرى و زمينى و ناشى 
از مقتضيات ناگزير دنياى واقعى 
از  جنبه  اى  اما  آوريم؛  نظر  در 
توانمندى هاى فرابشرى ايشان را 
برجسته سازيم كه بر پايه  عقايد 
به  «هوى»  و  «خطا»  اسالمى، 
انحراف  اساسى  عامل  دو  عنوان 
در كنش ها و واكنش هاى انسانى 
نسبت به تحوالت پيرامونى ناشى 
ايشان  از  را  زمان  اقتضائات  از 
تعبير  به  و  بدانيم  بركنار  و  برى 
«معصوميت»  به  قائل  روشن تر 

آنحضرت شويم.
معصوميت نبى مكرم اسالم(ص)، 
و  مذاهب  همه   كه  است  امرى 
متفق  آن  بر  اسالمى،  فقهى  فرق 
بر  دارند؛  نظر  اتفاق  و  اند  القول 
اساس معصوميت و خطاناپذيرى 
سياسى  سيره   اكرم(ص)،  پيامبر 
ايشان نيز اساسًا از خطا و هوى، 

برى خواهد بود.
با اين حال، متاسفانه حتى همين 
آنچه  از  را  ما  تواند  نمى   نيز  امر 
مى  خواهيم با استفاده از مشى و 
منش و كنش و واكنش پيامبر در 
سياسى  عملكردهاى  و  رفتارها 
كند؛  كمك  بگيريم،  بهره  مان، 
زيرا اين امر نيز به همان نتيجه اى 
منتج و منجر مى شود كه پيشتر در 
باب وحيانى بودن رفتار و كردار 
شد؛  اشاره  آن  به  پيامبر  سياسى 
يعنى دايره  انتساب معصوميت –

صرف نظر از تفاوت هايى كه از 
نظر فقها و فرق فقهى اسالمى در 
خصوص انتساب آن به پيشوايان 

دينى وجود دارد- نيز در انحصار 
است  دينى  پيشواى  چند  يا  يك 
از  كسى  ديگر  پس،  آن  از  و 
بهره  مند  خدادادى،  موهبت  اين 
نشده است؛ پس چگونه مى توان 
شيوه اى از سياست ورزى اسالمى 
بر  صد  در  صد  كه  كرد  باب  را 
پيامبر  سياسى  الگوى  پايه  
خطايى  هيچ  و  باشد  اكرم(ص) 

نيز در آن راه نداشته باشد؟
نفس  با  اين  ديگر،  جانب  از 
دارد  منافات  نيز  پيامبر  رسالت 
كه ايشان به اين منظور برانگيخته 
وحيانى  سياست  تا  باشد؛  شده 
به  را  معصومانه  و  خطاناپذير  يا 
جامعه  انسانى براى همه  زمان ها 
و مكان ها عرضه كند؛ اما خداى 
فرستاده   فرجامين  برانگيزنده 

خصوص  در  تدبيرى  هيچ  الهى، 
خطاناپذير  خط  اين  تداوم 
سياست ورزى اسالمى در جوامع 
زيرا  نكند؛  انديشه  آينده،   انسانى 
پيامبر  كه  بود  اين  بر  قرار  اگر 
بر  تمامى،  به  اسالم(ص)  گرامى 
پايه  وحى يا خطاناپذيرى بنيادى 
منحصر به خود، در امور سياسى، 
تصميم مى گرفت و عمل مى كرد،  
امورى  امور،  اين  كه  آن جايى  از 
به  انتقال  غيرقابل  و  انحصارى 
اساس،  براين  مى آيند؛  حساب 
انسانى  جوامع  كه  بود  طبيعى 
ناگشودنى  بستى  بن  با  آينده، 
راهى  هيچ  و  مى  شدند  مواجه 
آن  از  رهايى  و  واگشايى  براى 

وجود نداشت.
بر  كه  ميان  اين  در  ديگر  چالش 
درستى  به  نسبت  ترديدها  حجم 

عرب  اتحاديه  سخنگوى 
مساله  اينكه  بر  تاكيد  ضمن 
مساله  مهمترين  فلسطين 
گفت:  است،  عرب  جهان 
و  عرب  جهان  رخدادهاى 
دودستگى فلسطينى ها به نفع 

مسئوالن اسرائيلى است.
آوا  خبرگزارى  گزارش  به 
ناصيف  ايسنا،  از  نقل  به 
اتحاديه  سخنگوى  حجى، 
در  خود  سخنرانى  در  عرب 
مرحله  چالش هاى  خصوص 
انتقالى در جهان عرب گفت: 
و  عرب  جهان  رخدادهاى 
فلسطينى ها  ميان  دودستگى 
به نفع اسرائيل است و اوضاع 
مسئوالن  براى  را  مناسبى 

خطرات  مى افزايد،  پندار  دو  اين 
كه  است  واقعى  تهديدهايى  و 
در  را  پيامبر  سياسى  زندگى 
بن  دستخوش  گوناگونى،  مقاطع 
بست هاى بسيار مهيب و مدهشى 

مى سازد.
و  پيامبر  سياسى  سيره   مطالعه   با 
مشكالت،  سختى ها،  به  توجه 
كه  گرفتارى هايى  و  ابتالئات 
مى گرفت،  را  آنحضرت  گريبان 
پيامبر  كه  مى رسيم  نتيجه  اين  به 
الهى،  پيشين  فرستاده   هر  همانند 
و  آسيب پذير  بشر  يك  هيأت  در 
محروميت  و  محدوديت  داراى 
روبرو  مشكالت  با  بشرى  ذاتى 
براساس  نيز  خداوند  و  مى شد 
را  او  خويش،  حكمت  و  تدبير 
هيأت  همان  با  تا  وامى داشت؛ 

خود  بشرى  و  انسانى  شاكله   و 
رنج  شود؛  مواجه  مشكالت  با 
بردارد،  زخم  بجنگد،  بكشد، 
مشورت  كند،  فرار  شود،  مخفى 
كند، آرايش هاى سياسى و نظامى 
كند،  نصب  و  عزل  باشد،  داشته 
بيمار  شود،  گرسنه  شود،  سير 

شود، خسته شود و...
اين ها همه نشان مى دهد كه پيامبر 
پيامبران  همه ى  و  خاتم(ص) 
پيش از ايشان،  حداكثر سعى شان 
را مى كردند؛ تا بشرى جلوه كنند؛  

تا الهى و فرابشرى.
حال آنكه آنها مى توانستند در هر 
برهه  اى از دشوارى  هاى مبارزات 
سياسى، اجتماعى و عقيدتى شان، 
و  كنند  معجزه  طلب  خداوند  از 
يا به منبع الهى و آسمانى وحى، 
متوسل شوند؛ اما در تاريخ،  تنها 

اسرائيلى جهت ادامه اقدامات 
به  فلسطين  ملت  عليه  خود 

وجود مى آورد.
مساله  اينكه  بيان  با  وى 
مساله  مهمترين  فلسطين، 
كشورهاى عربى است، گفت: 
صحنه  يك  تنها  عرب  جهان 
يك  نه  و  بين المللى  مهم 
نيروى كارآمد در جهان است.

وجود  به  اشاره  ضمن  حجى 
در  مذهبى  درگيرى هاى 
خاطرنشان  عرب،  جهان 
كرد: از مهمترين داليل وقوع 
انقالب ها در كشورهاى عربى 
امور  اداره  در  مشاركت  عدم 
اوضاع  وخامت  و  كشور 

اقتصادى و معيشتى است.

گفتنى است كه هرسال همزمان با فرا رسيدن 
14 جوزا، روزى كه امام و مقتداى مسلمين و 
و  خداپركشيد  سوى  به  جهان  آزادگان  رهبر 
عروج كرد، در داخل و خارج، مردم افغانستان 
و مهاجرين افغانى مقيم ايران، ده ها مراسم با 

حضور هزاران نفر برگزار مى كنند.
به ويژه مهاجرين افغانى مقيم ايران، معتقد 
خمينى“ره“،  امام  شخصيت  از  تجليل  كه  اند 
امام  شخصيت  به  گزارى  ارج  اگرچه 
ايشان  انقالبى  هاى  ديدگاه  و  خمينى“ره“ 
مقيم  مهاجرين  و  افغانستان  مردم  به  نسبت 
ايران و زحماتى كه ايشان براى جهان اسالم 
اما  باشد،  مى  گرديدند،  متقبل  افغانستان  و 
با  مهاجرين  عهد  تجديد  نوعى  حقيقت  در 
امام  حضرت  انقالبى  و  اسالمى  هاى  آرمان 
صالح  خلف  با  بيعت  تمديد  و   خمينى“ره“ 

ايشان حضرت امام خمينى“ره“ مى باشد.
جوزا   14 روز  عصر  قراراست  مراسم  اين 
شود  برگزار  شهر  بزرگ  مساجد  از  يكى  در 
پيرامون  افغانستان  برجسته  سخنرانان  و 
آرمان  و  خمينى“ره“  امام  حضرت  شخصيت 
ها و ديدگاه هاى اسالمى و انقالبى ايشان و 
و  كرده  عروج  آن  مبارزات  هاى  آورد  دست 
و  منطقه  در  اسالمى  انقالب  مثبت  پيامدهاى 

جهان سخن خواهند گفت.


