
سخت ترين كار دنيا!
محرداد كريم زاده توئيت كرد: سخت ترين كار دنيا بحث كردن با كسي 
است كه نمي خواهد واكسن بزند؟ خير، سخت تر از آن بحث با افرادي 
است كه به پشتوانه طب سنتي يا بدون آن، اصل واكسيناسيون را زير 
س��ؤال مي برند و مردم را به واكس��ن نزدن دعوت مي كنند. گروه اول 

نمي دانند كه نمي دانند، ولي اين گروه دوم، فكر مي كنند مي دانند! 

كاري كه براي پايين  شهرنشينان جرم 
است ولي براي باالي شهرنشينان كالس!

كامران بارنجي در توئيتي نوشت: اگر پايين شهر بود تا حاال ۱۰۰بار اهالي 
محله مجازات شده بودند، اما سال هاست ساكنان خانه هاي وياليي شهرك 
غرب، كوچه ها را غصب كرده و سر هر كوچه يك نگهبان گذاشته اند و از 
محيط عمومي استفاده خصوصي مي كنند. هيچ شهردار و مسئولي هم 

نتوانسته است به ساكنان آن محله بگويد باالي چشم  تان ابروست.

غفلت در رسانه زدگي
مجتبي همتي فر توئيت كرد: تحليل و قضاوت به »شواهد و مستندات 
دقيق و مطمئن« و »چارچوب تحليل درست« نياز دارد. فرقي نمي كند 
كه تحليل درباره يك رخداد خرد مثل اخراج يك استاد، انتشار يك كليپ 
يا معرفي گزينه وزارت باشد يا رخدادي كالن مثل وضعيت افغانستان. 

متأسفانه رسانه زدگي ما را از اين دو الزمه غافل كرده است... 

    سيدمصطفي حسيني:
خبر رو شنيدي؟ اسراي فلس��طيني با يه 
قاش��ق و احتم��االً چندماه كن��دن زمين 
تونس��تند از يك��ي از زندان ه��اي امنيتي 
اس��رائيل فرار كنن��د! اين تمثي��ل خوبي 
از كمك خداس��ت به كس��اني كه منتظر 
معجزه نمي نش��ينند رفي��ق! معجزه  خدا 
همون قاش��قي بوده كه هر روز باهاش غذا 
مي خوردند. . . معج��زه يعني به كار گيري 

همه امكانات و استعدادهات !
    عبداهلل گنجي:

چقدر خوب اس��ت يكي از كارگردان هاي 
حاذق كشور فرار جوانان فلسطيني از زندان 
رژيم صهيونيستي را با يك فيلم سينمايي 
به تصوير بكشد. اقدامي بي نظير، پيچيده و 
هنرمندانه در يك محيط جغرافيايي مسلح 

به ابزارهاي هوشمند. چيزي شبيه معجزه. 
#فرار_بزرگ #تونل_منجي

    كاربري با نام »سيد مهدي«:
اينكه چند زنداني كه اتفاقاً مشكوك به فرار هم 
بودند، از زندان يكي از امنيتي ترين كشورهاي 
دنيا فرار كنند، شكست بسيار بزرگيه. خدا 
س��يد عزيز مقاومت را حفظ كنه كه فرمود 

اسرائيل از خانه عنكبوت هم سست تره. 
    كيوان ساعدي:

حال كه شش اسير فلسطيني از طريق تونل 
از زندان هاي صهيونيس��تي فرار كرده اند، 
كدام گزينه صحيح اس��ت؟ الف( سيستم 
امنيتي اسرائيل مثل سامانه ضد موشكي 
گنبد آهنين آن س��وراخ است؛ ب( سامانه 
ضد موش��كي گنبد آهنين اس��رائيل مثل 

سيستم امنيتي آن سوراخ است. 

    ليا آبنوس:
2۰ س��ال پيش هاليوود فيل��م »رهايي از 
شاوش��نگ« رو س��اخت... ام��روز ش��ش 
فلس��طيني با هم��ون مدل از زن��دان فرار 

كردن! ارتش هاليوودي اسرائيل
    حسن عابديني:

اس��يران مقاوم��ت اس��المي از تونل هم 
مانند موشك و پهپاد رزمندگان به عنوان 
مؤلفه اي راهب��ردي در جن��گ نامتقارن 
ضد رژيم صهيونيستي پرده برداري كردند. 
اش��غالگران فلس��طين از اين پس، چشم 
انتظار بالي توأمان ارضي و سماوي باشند. 

#نفق_الحرية
    عباس تقدسي نژاد:

وقتي تحت تدابير ش��ديد امنيتي و بدون 
امكان��ات اوليه مي ش��ود از داخ��ل زندان 

صهيونيست ها به بيرون فرار كرد، قطعاً با 
امكانات مناسب از بيرون زندان به راحتي 
مي شود همه اسراي دربند را آزاد كرد. »إّن 
إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت« )السيد 

حسن نصراهلل( #فرار_بزرگ
    مهدي عبدي زاده:

اسرائيل حتماً بايد اون شش نفري كه فرار كردن 
رو پيدا كنه تا روش هاي فرار رو به صهيونيست ها 

ياد بده، به زودي الزمشون ميشه.
    جواد نيكي ملكي:

يه آزاديخواه فلسطيني اگه بتونه با كالش 
وطنشو آزاد ميكنه؛ اگر كالش گيرش نياد 
با كلت، تك تيرانداز اسرائيلي رو ميزنه؛ اگر 
زندانيش كنند با قاشق تونل حفر ميكنه؛ 
خدا خير بده به اوني كه فج��ر۵ و باالتر از 

فجر۵ رو به غزه رسوند.
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اسرائيل از خانه عنكبوت هم سست تر است
 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي 

به فرار 6 فلسطيني از زندان جلبوع رژيم صهيونيستي با حفر تونل

ف�رار ش�ش نف�ر از زنداني�ان فلس�طيني از زن�دان ف�وق امنيت�ي جلب�وع رژي�م 
صهيونيس�تي با حفر تونل ب�ا واكنش هاي بس�ياري در ش�بكه هاي اجتماعي همراه 
بود. به وي�ژه آنكه اين زن�دان به خاط�ر تجهيزات ف�وق امنيتي اش ب�ه گاوصندوق 
معروف بوده اس�ت. اخب�ار حكاي�ت از آن دارد اي�ن افراد ب�ا كندن تونل�ي به طول 

چند ص�د متر از ك�ف توالت س�لول از زندان ف�رار كرده ان�د. كاربران اين خب�ر را با 
جمله اي از سيدحس�ن نصر اهلل تحليل كردند. سيد مقاومت س�ال ها پيش گفته بود: 
»إّن إس�رائيل أوهن م�ن بيت العنكب�وت: اس�رائيل از خانه عنكبوت هم سس�ت تر 
اس�ت.« در ادامه بخش هاي�ي از واكنش هاي كارب�ران در اين خصوص آمده اس�ت. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

از نقاطي كه در تاريخ فراوان تحريف شده است
سيدميثم ميرتاج الديني در كانال شخصي 
خود در پيام رسان ايتا به مناسبت آغاز ماه 
صفر نوش��ت: اول ماه صفر سال ۱22ق، 
س��الروز قيام حضرت زيدبن علي است. 
]رهبر معظم انقالب در تاريخ ۵۱/۱۱/۱8 
فرمودند[: »از نقاطى كه در تاريخ فراوان 
تحريف شده، اين  است كه زيد بن علي در 
نگاه امام صادق منفور بوده، درحالي كه 
ضد اين بوده است. وقتي انسان اين حقيقت را مي فهمد كه حضرت چقدر از زيد و قيامش تجليل 
كرده و تاريخ اين حقيقت را تحريف كرده است بي اختيار اشك تأثر از چشمش جاري مي شود!« 

]همچنين معظم ل��ه در تاري��خ ۵۱/۱/2۵  نيز بيان نمودن��د[: »از گناهان ب��زرگ مورخان، 
نويس��ندگان و گويندگان تاريخ آل محمد، خيانت ب��ه اين گوهر درخش��ان اهل بيت يعني 
زيدبن علي است. ش��هيدي كه ائمه معصومين از او تمجيد كرده و بر مظلوميتش گريستند. 

درحالي كه خيلي از شما اسمش را هم نشنيده ايد! 
همچنين ابتداي ماه صفر، سالروز ورود كاروان اسيران كربال به سرزمين شام و شهر دمشق است. ورودي 
پر از رنج و بال و سختي كه امام سجاد)ع( از اين ايام به محنت بارترين ايام عمر خويش تعبير مي نمايد. 

چين چه روابطي با طالبان مي خواهد؟
انديشكده راهبردي تبيين در تحليلي كوتاه نوشت: چين پيش از تسلط طالبان بر افغانستان نيز با 
اين گروه به مذاكره مي پرداخت.  سياستگذاران حزب كمونيست با علم به برتري طالبان نسبت به 
ديگر طوايف و گروه ها، پيش تر غلبه اين گروه را به صورت غيررسمي مورد پذيرش قرار داده بودند 
ولي همچنان تا شناسايي رسمي و روابط مطلوب فاصله  وجود دارد تا مطلوبيت هاي پكن محقق 
شود.  نه بازار افغانستان، با توجه به جمعيت گسترده روستايي و فقدان رشد شهرنشيني، في نفسه 
اهميتي راهبردي براي كاالها و خدمات چيني دارد و نه منابع طبيعي آن در زنجيره تأمين كاالها يا 
فناوري هاي نو در سياستگذاري هاي جديد چين جايگاه اساسي دارد. بنابراين مهم ترين اولويت هاي 

چين درباره افغانستان، نه اقتصادي بلكه سياسي است. 
   1( مالحظات سين كيانگ

با توجه به اينكه نگرش ايدئولوژيك طالبان در كنار سلفي گري با نوعي ناسيوناليسم نيز همراه 
است، پكن نگران تقويت گرايش هاي تجزيه طلبانه در مسلمانان مناطق اويغورنشين است. 
گرايش چين به آن است كه هيچ يك از طرفين در امور داخلي يكديگر مداخله نورزند و از اظهار 

نظر در مورد وضعيت شهروندان  دو كشور اجتناب كنند. 
   ۲( امنيت پروژه »يك كمربند، يك جاده«

اولويت مهم در روابط مورد نظر چين با طالبان، ثبات سياسي در افغانستان و امنيت در محدوده 
ژئوپلتيك فراتر از آن از آسياي ميانه در ش��مال تا خليج فارس در جنوب است. پكن مي داند كه 
افغانستان در يك شرايط بي ثبات، زمينه ساز گسترش تروريسم و ناامني به فراتر از مرزهاي اين 
كشور خواهد شد. در موقعيتي كه همه همسايگان افغانستان  جز هند در مسير اين پروژه قرار دارند، 
جلوگيري از گسترش فعاليت گروه هاي تكفيري به همسايگان، اهميتي ضروري مي يابد.  نيازمندي 
طالبان به شناسايي رسمي و مبادالت تجاري در شرايطي كه هنوز تحت تحريم قرار دارد گفت وگو را 
براي سياستمداران چيني تسهيل مي كند ولي احتماالً برخي اختالفات دروني را ميان گروه طالبان 

و به ويژه با شبكه حقاني كه خارج از مرزهاي افغانستان فعال است، افزايش مي دهد. 

بر خاک نشسته
روح اهلل رضوی در كانال تلگرامى خود نوشت: امروز يك ساعت در محاصره  آواره های مرزی بودم. هر 
كسى از دردی مى گفت. ديدم آن كنار، زنى با كودكى بى حال در بغل، بر خاك نشسته. اشك با خاك 

و ماسه روی گونه اش گلى شور شده بود، درست به شوربختى حال و روزش. 
خودم را از ميانه  مردانى كه چون زنان مى گريستند بيرون كشيدم و كنار زن بر زمين نشستم. زن بغض 
كرده بود و تا مرا ديد بغضش شكست و دهانش باز شد. رگبار كلمات بود كه شليك مى كرد و قطرات 
اشك كه فرود مى آمد. كوله اش را پيش كشيد و به زور پاكت مداركى از آن درآورد. تقديرنامه و لوح و 

سند كارش در بخش زنان و زايمان بيمارستانى در افغانستان. معلوم بود از اسب بر زمين افتاده. 
كودكش بى حال بود. گفت: » شير نمى گيرد، حالش خوب نيست، اگر اينجا بميرد چه؟ ديگر برای كه 
زنده بمانم؟ « همسرش نيز روبه روی ما بر زمين نشسته بود. كارت هويتى اش را نشانم داد:»  اردوی 
ملى افغانستان « يعنى كه عضو ارتش سابق بود. كارت تصوير نداشت. تصويرش را شكسته بود. در 
هول فرار از ط. ب و آمدن به ايران، مانده بود كه كارت هويتى داشته باشد يا نه؟ اگر داشته باشد و به 
دست ط. ب بيفتد چه؟ اگر نداشته باشد و در مرز ايران دستگير شود چه؟ كارتش را شكسته بود كه 

هم باشد و هم نباشد. هويتى كه حاال بالی جانش شده بود. 
زن داش��ت ديگر ضجه مى زد. روضه مى خواند و مردهای ايستاده   های های مى گريستند:»  بنزين 
بياوريد تا خودم را به آتش بكشم. « كودك تقاليى كرد و چشم گشود. مادر كودك را به سينه چسباند 

و گوشه  روسری اش را بر سرش كشيد و من برخاستم. 

ضربه افغانستان از قوم گرايي
خليفا عوض، فعال رسانه اي افغان، در رشته  توئيتي نوشت: افغانستان هميشه از قوم گرايي ضربه 
خورده. كاري هم نميش��ه كرد. عصبيت هاي قومي چنان ريش��ه دوانده و روز به روز با عملكرد 
دولت هاي حاكم بيشتر به آن دامن زده شده است كه براي بسياري از مردم افغانستان مقاومت 
پنجشير مربوط به تاجيك ها و آن هم پنجشيري هاست و به آنها ربطي ندارد.  ما هزاره ها كه تمام 
قضايا را از عينك افشار مي بينيم. فاجعه افشار اتفاقي بود كه افتاد. قابل فراموشي هم نيست  ولي 
شرايط االن با آن زمان فرق دارد. البته عملكرد خود پنجشيري ها در انحصار قدرت زماني كه قدرت 
داشتند بي تأثير نبوده و نيست . احمد مسعود منظورم نيست.  بسياري از تاجيك ها هم بر اين نظرند 
كه تمام سهم و حق تاجيك ها را در طول اين سال ها پنجشيري ها گرفتند. احمدشاه مسعود، 
عبداهلل، قانوني، مارشال فهيم، امراهلل صالح، بسم اهلل محمدي همه پنجشيري اند. احمد مسعود 
ولي تا به حال عملكرد منطقه گرايانه يا قوم گرايانه اي نداشته است.  بسياري از تاجيك هاي مقيم 
كابل كه اصالتاً از پروان و كاپيسا و در كل منطقه شمالي بودند براي اينكه بتوانند جا پايي در ادارات 
براي خود درست كنند خود را پنجشيري معرفي ميكردند. اكثريت كادر امنيت ملي افغانستان 

پنجشيري بودند . يك مثل در كابل بود كه پنجشير كه يك دره است چرا آنقدر جمعيت دارد؟!

اعتراف ديرهنگام!
احمد بنافي در كانال تلگرامي »صفير« 
نوشت: »بن واالس« وزير دفاع انگليس 
روز پنج ش��نبه در گفت وگو با نش��ريه 
انگليسي اسپكتيتور گفت: »ابرقدرتي كه 
نتواند در س��طح بين المللي اهدافش را 
محقق كند، يك قدرت جهاني نيس��ت 
بلكه فقط يك قدرت بزرگ است. او به طور 
مس��تقيم نامي از اياالت متحده نبرد اما 
فحواي سخن او نشان مي دهد كه مقصود او امريكا بوده است. واالس در خصوص كشورش انگليس 
نيز تصريح كرد اين كشور هم ابرقدرت به شمار نمي رود.« وي افزود: »بخت با انگليس همراه بود 

كه طالبان اقدام تالفي جويانه انجام نداد در غير اين صورت اوضاع افتضاح مي شد.«
محور گفت وگوي وزير دفاع انگليس مربوط به تحوالت افغانستان و خروج شتاب زده نيروهاي 
اشغالگر در اين كشور و ناكامي در دستيابي به اهداف اشغالگران بوده است، بنابراين جاي ترديد 
نيست كه بن واالس در گفت وگويش، سياست امريكا را مورد نقد قرار داده است. نكته درخور 
تأمل كه به عبارتي يك اعتراف ديرهنگام نيز محسوب مي شود، اين است كه وزير دفاع انگليس 
تلويحاً اذعان داشته، اين خروج شتاب زده عالوه بر اينكه براي امريكا يك شكست است، نشان 
مي دهد امريكا ديگر يك ابرقدرت نيست. اين اوضاع خفت بار براي امريكا كه امروز متحدان آنها 
نيز بر آن اذعان دارند، همگي نشان دهنده زوال قدرت و هژموني آنان است. يقيناً آنچه امريكا 
را به اين ورطه كشانيده بخش قابل توجهي از آن به هزينه هاي ابرقدرتي و ايستادگي جهاني 
در مقابل جاه طلبي هاي آنان برمي گردد. امريكايي ها براي اشغال 2۰ ساله بر افغانستان، بيش 
از 2تريليون دالر هزينه كرده اند و اين تنها بخشي از هزينه هاي مربوط به اشغالگري و رويكرد 
جاه طلبانه آنان در منطقه و جهان است. فرآيند هزينه هاي سرسام آور براي حضور نظامي امنيتي 
آنان در نقاط مختلف جهان و فرسايش در مقابل مقاومت  ملت ها، قدرت امريكايي ها و ميزان 

تاب آوري آنها را كاهش داده و بسيار شكننده كرده است. 
وقايعي همچون خروج مفتضحانه از افغانستان، نشان مي دهد ديگر امريكا نمي تواند از مؤلفه هاي 
قدرت خود ازجمله مؤلفه هاي نظامي براي مداخالت طوالني  مدت در كشورها استفاده نمايد. 
امريكايي ها بسيار تالش داشته اند تا زوال ابرقدرتي خود را نزد افكار عمومي در نظام بين الملل 
و هم پيمانان خود كتمان نمايند و نظريه مربوط به يك قدرت در حال افول را غيرمعتبر نشان 
دهند. بدون ترديد باور به پايان ابرقدرتي امريكا نزد افكار عمومي، فرآيند شكست هاي پي درپي 

آنان و هم پيمانانشان در نقاط مختلف جهان را سرعت خواهد بخشيد.

گناهي كه خدا به سختي مي بخشد
آيت اهلل فاطمي نيا:

خدا چند گناه را به سختي مي بخش��د كه يكي از آنها آبرو بردن 
است.  حديثي از امام باقر)ع( است كه حضرت مي فرمايند: كسي 
كه از ريختن آبرو و حيثيت مردم چشم پوشي كند و آبروي آنها را 
نريزد، خداوند در روز قيامت از گناهان او صرف نظر خواهد كرد. 
روايت داري��م كه مي فرماي��د اغلب جهنمي ه��ا، جهنمي زبان 
هستند! فكر نكنيد همه ش��راب مي خورند و از ديوار مردم باال 
مي روند. يك مش��ت مؤمن مقدس را مي آورند جهنم به سبب 

اينكه آبرو مي برده اند! اسالم مي خواهد آبروي فرد حفظ شود. 
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   آیينه نفس

    تصویر منتخب

افغانستان، عراق و سوريه نيست

محمد اميني رعيا در توئيتي نوش��ت:  رئال مادريد حدود سال 2۰۰۳ به تيم كهكشاني ها 
معروف شد، چون سرشناس ترين هاي فوتبال را خريد؛ يك تركيب عجيب و غريب! اما همين 
تركيب سه سال پياپي هيچ جامي كسب نكرد و باز هم به بارسلونا مي باخت. نتيجه: تركيب 

ژنرال ها لزوماً به نتيجه مطلوب ختم نمي شود! يك فرمانده مقتدر و مسلط مي خواهد...

مجيد شاكري در توئيتي نوشت: ساخت متوسط يك ميليون مسكن در سال نشدني نيست و 
حتي مي تواند اثر ضد تورمي قابل توجهي داشته باشد، اگر و تنها اگر: ۱- هدف طرح به جاي 
ساختن خانه، توسعه شهري باشد. 2- به مس��تغالت در مالكيت دولت نگاه كاماًل انتفاعي 

داشته باشد. ۳- توسعه شهري را به عنوان بستر تغيير حكمراني اقتصادي ببيند. 

ايمان محم��دي در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: افغانس��تان براي ما بيش از يك 
همسايه است. ۱۵۰ س��ال قبل، بخشي از 
خاك و پاره تن ما بود كه با نيرنگ انگليس 
و بي كفايتي قاجار از ايران جدا شد. دهه ها 
مستعمره انگليس بود؛ تا اين كه پاي شوروي 
و سپس امريكا به اين كشور باز شد. چند بار 
هم در دو دهه اخير، ميان طالبان و دولت 

غربگرا دست به دست شده است. 
رنج و ناامني و بي ثباتي افغانس��تان، رنج و 
گرفتاري ما هم اس��ت. ترجي��ح ما »توقف 
اشغال و حاكميت مبتني بر زور و اسلحه« 
و »حاكمي��ت رأي مردم، در كن��ار احترام 
به همه اقوام و مذاهب« اس��ت. افغانستان 
در دوره 2۰ س��اله اخير )س��يطره طالبان، 
اشغال امريكا و حاكميت دولت بي ريشه و 
غربگراي اشرف غني(، بارها نابودي نسل و 
منابع و زيرساخت ها را به چشم ديد و ضمناً 
زيرساخت هاي سياسي و فرهنگي مقاومت 

براي تش��كيل دولت مس��تقل از امريكا و 
طالبان را تا حدود زيادي از دست داد. 

اين هم مهندس��ي امريكا و غرب، با عبرت 
گرفتن از تحوالت عراق بود. البته جمعيت 
شيعيان در افغانستان 2۵ درصد است، بر 
خالف عراق كه اكثريت ب��االي 6۰درصد 

مردم شيعه هستند. 
برخي مي گوين��د ايران چرا مث��ل عراق و 
س��وريه، وارد درگي��ري در افغانس��تان 
نمي ش��ود؟ ايران، هرگز رأس��اً وارد هيچ 
جنگي نش��ده. اي��ران پس از درخواس��ت 
رسمي دولت هاي قانوني عراق و سوريه، به 
آنها براي مبارزه با تروريسم »كمك« كرد و 

هرگز طرف اصلي جنگ نبود. 
دولت ه��اي قانوني مس��تقر و ارت��ش آنها 
تصميم به دف��اع از خود گرفتند و وس��ط 
ميدان آمدن��د و انبوه گروه ه��اي مردمي 
داوطلب هم كنار دولت ها ايستادند. يعني 
اقتضائات فراه��م بود، بنابراي��ن ايران هم 

عمدتاً با كمك مستش��اري، به ساماندهي 
خ��ط دفاع��ي و س��پس تهاجم��ي عليه 

تروريست ها پرداخت. 
اما دولت و ارتش افغانستان، وامدار امريكا 
و فاقد ريش��ه مردمي بودن��د و ظرف چند 
هفته، همه شهرها و امكانات نظامي را بدون 
كمترين مقاومت تسليم طالبان كردند. اين 
اتفاق، مقارن با تصمي��م امريكا براي خالي 
كردن پشت دولت اشرف غني و جا گذاشتن 
انبوهي از امكانات نظامي براي طالبان بود. 

همچنين گفته مي ش��ود برخي گروه هاي 
جهادي سابق، در چند سال گذشته با دولت 
فاسد اشرف غني شريك شده يا الاقل كنار 
آمدند و آن روحيه سابق مبارزه را نداشتند. 
فساد گس��ترده در دولت غني با وجود فقر 
عمومي، موجب شد بس��ياري از مردم هم 
انگيزه اي براي پشتيباني از دولت يا تواني 

براي مقابله با طالبان نداشته باشند. 
در چنين شرايطي آيا منطقي بود مثاًل چند 

هزار رزمنده پاكباخته و شجاع فاطميون، 
وارد جنگي نابرابر ش��وند ك��ه تكليف آن 
پيش��اپيش - در اثر عوامل پي��ش گفته- 
معلوم اس��ت و ضمناً جنگ ه��اي مذهبي 
و قومي جديدي بر پا مي كن��د؟ امريكا در 
افغانس��تان شكس��ت س��نگيني خورده و 
مي خواهد عواقب اين شكست را )با كمك 
محافل غربگ��را( در دامن اي��ران بيندازد. 
اما ايران در زمين احمق ه��اي درجه يك 

امريكايي بازي نمي كند. 
مطالبه اي��ران، ع��دم دخال��ت بيگانگان، 
حاكميت رأي مردم افغانس��تان به دور از 
زور اس��لحه و تأكيد بر ملت س��ازي، فراتر 
از كش��اكش هاي قبيله اي و فرقه اي است. 
روحيه مقاومت بر مبناي اين منطق درست، 
بايد تبديل به گفتمان غال��ب ميان مردم 
و نخبگان افغانستان ش��ود و ايران در اين 
زمينه از هيچ كمكي دريغ نمي كند. هرچند  

زمانبر است. 

تركيب ژنرال ها لزوماً به نتيجه مطلوب ختم نمي شود 3 شرط ساخت يك ميليون مسكن در سال


