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چالش جهانی مشروعیت برای طالبان
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در خصوص
تحوالت جدید افغانستان مطرح می شود ،ماهیت
نظام حکومتی جدید حاکم بر این کشور به رهبری
طالبان است .طالبان در بیانیه ای که در ارتباط با
حکومت جدید صادر کرده از امارت اسالمی نام
برده است اما کشورهایی که در برابر آن موضع
گرفته و انتظارات خود را بیان کرده اند از دولت
فراگیر نام برده اند .بسیاری از کارشناسان نیز
معتقدند دولت موقت افغانستان برای پشت سر
گذاشتن چالشهای پیش روی خود جز تشکیل
دولت فراگیر با حضور همه اقوام و مردم این کشور
برای دستیابی به مشروعیت بین المللی و مقابله
با داعش راه دیگری ندارد ،اما در این جا به روشنی

می توان دو نگاه و رویکرد کامال متفاوت را مشاهده
کرد .کسانی که عالقه مند هستند حاکمیت و
حکومت جدید در افغانستان شکل و شمایل یک
دولت را داشته باشد طبعا این پیش فرض را دارند
که طالبان وظایف ،مسئولیت ها و الزامات یک
دولت براساس قواعد مرسوم جهانی را پذیرا و
به آن متعهد باشد اما درست برعکس هیچ یک از
این مفاهیم و معانی در قالب امارات اسالمی که
مدنظر طالبان است نمی گنجد و این اصطالح
چه در تاریخ جهان اســام و چه در تاریخ روابط
بین الملل و پیدایش دولت مدرن و حکومت داری
نوین نوعی بدعت محسوب می شود .از منظرتاریخ
اسالم ،امارت نوعی قرابت با سلطنت محسوب
می شود و از منظر روابط بین الملل هم تشکیل
دولت مدرن به منزله پایان دادن به امپراتوری ها
و کشورگشایی ها بوده و این روند با وجود برخی
کشورگشایی های ناپایدار کماکان ادامه یافته
است.نتایجیکهازتشکیلامارتهایاسالمیدر
عراق و سوریه حاصل شد ،این موضوع را به اثبات
رساند که این حرکت در جهت تجزیه کشورهای
اسالمی گــام برمی دارد و بر همین اســاس هم

سه شنبه  23شهریور ۱۴۰۰
 7صفر .1443شماره 20753

گفته می شد که حامیان تجزیه خاورمیانه به
کشورهای کوچک تــر ،در پشت ایــن طــرح قرار
دارنــد که در راس آن احــزاب و گروه های دست
راستی در رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار دارند.
حال باید دید امارات اسالمی مدنظر طالبان چه
تفاوت یا تفاوت هایی با امارات اسالمی دارد که از
سوی گروه های تکفیری در عراق و سوریه مطرح
شد .واقعیت این است که جهان و افکار عمومی
همچنان به پشت پرده های توافقات دوحه میان
آمریکا و طالبان مشکوک و درباره آن مردد است
و باور این که این گروه با سابقه نامطلوب قبلی،
دچار تغییرات اساسی در تفکرات و رویکردها و
رفتارها شده ،کمی دشــوار است .به ویژه آن که
برخی حــوادث روزهــای گذشته از جمله حمله
غیرقابل توجیه نظامی به دره پنجشیر ،درگیری با
زنان معترض در خیابان های کابل و هرات و ضرب
و شتم خبرنگاران ،افکار عمومی جهان را تحریک
کرد و تحت تاثیر قرار داد .بی شک دامنه اعتراض
های مدنی به همین چند روز خالصه نخواهد شد
و طالبان در صورت ادامه وضع موجود ،در آینده با
چالش های اجتماعی توام با تنش بیشتری روبه

در سوگ حسن(ع) جهان سیه می پوشد

رئیس سازمان تبلیغات اسالمی

آمادگی به عهده گرفتن فرایند کلی مراسم اربعین را داریم
محمداکبری-رئیس سازمان تبلیغات اسالمی
در نخستین نشست خبری خود با اشاره به برنامه
های سازمان متبوعش برای تقویت ارتباط دو سویه
با مردم ،برنامه های کودک و خانواده و به کارگیری
ظرفیت گردشگری برای تبلیغ خوبی ها از آمادگی
سازمان تبلیغات برای به عهده گرفتن فرایند کلی
مراسم اربعین خبرداد.
به گزارش خبرنگار خراسان ،حجت االسالم محمد
قمی همزمان با آغاز سومین سال انتصاب خود در
نشست خبر با اصحاب رسانه به پرسش های اصحاب
رسانه پاسخ داد .رئیس سازمان تبلیغات اسالمی در
خصوص رویکرد سازمان تبلیغات اسالمی در فضای
اربعین و برنامههای این سازمان برای تسهیل شرایط
گفت :ما در برنامههای محرم و ماه رمضان و برنامه
های مناسبت محور مسئولیت محوری داریم .وی
افزود :صریح میگوییم که آمادگی به عهده گرفتن
فرایند کلی مراسم اربعین را داریم و با توجه به این
که تناسب مأموریتی داریم میتوانیم نقش خوبی
را ایفا کنیم.حجت االسالم قمی با بیان این که در
شرایط فعلی از آن جایی که دستگاههای دیگر عهده
دار مسئولیت اربعین هستند ،به اندازه خودمان در
این فضا گام برداشته ایم ،ادامه داد :از خنثی کردن
فشارهای پشت پرده در فضای اربعین تا کمک به
مجموعههای فعال اربعینی در فعالیتهایمان
گنجانده شده است ولی تلقی ما این است که بیش

رو خواهد بود و شاید با اعمال خشونت بیشتر و
کاربرد ابزار زور در مناطق شمالی ،بخش های مهم
دیگری از این مناطق هم وارد کارزار ضد طالبانی
شوند .بنابراین طالبان اکنون در یک پیچ تاریخی
بسیار خطرناک قرار دارد که کیفیت برگزاری
انتخاباتی آزاد و تشکیل دولتی فراگیر برای عبور
از این گردنه بسیار حائز اهمیت است و مهم تر این
که زمان برای گروه طالبان نیز یک عنصر حیاتی
محسوب می شــود .در حقیقت تشکیل هرچه
سریع تر دولــت فراگیر با مشارکت حداکثری
احزاب و اقوام افغانستانی از طریق انتخابات آزاد
می تواند عالوه بر مشروعیت بخشی به حکومت
جدید ،جاده تعامل با منطقه و جهان را نیز برای
کابل گسترش دهد و به تبع آن حمایت دولت های
منطقه و جامعه جهانی را نیز برایش به ارمغان
خواهد آورد .طالبان باید از تجربه رابطه دولت
پیشین افغانستان با آمریکا به این جمع بندی
رسیده باشد که اعتماد به قدرت ها و بازیگران
خارجی جز هزینه و ویرانی و کشتار برای ملت
افغانستان هیچ دستاورد دیگری ندارد و عاقبت
همان می شود که برای اشرف غنی پیش آمد.

از وضع موجود میتوانیم خدمت رسان باشیم.
وی دربــاره مراقبت های الزم بــرای جلوگیری از
شیوع کرونا در ایام عزاداری محرم گفت :در بحث
مــراعــات هیئت هــای مذهبی مــردم خیلی خوب
مراعات کردند به طوری که درصد باالی  80و 90
درصدی مراعات را شاهد بودیم که به تایید ستاد
کرونا و مراکز آمار بهداشتی نسبت به دیگر موارد
دوبرابر بیشتر مراعات شده است .در بسیاری از
مــوارد در هیئت ها وقتی مجموعه هــای نظارتی
تذکرات را مـیدادنــد ،بالفاصله مراعات صورت
می گرفت .تعداد مــواردی که رعایت نمیکردند
بسیار معدود بــود .حجت االســام قمی در پاسخ
به سوالی دیگر گفت :یکی از کارهایی که در سبد
ما قرار گرفت کمک و حمایت و بعض ًا مشارکت با
مجموعههایی است که در فضاهای فرهنگی و تولید
پلتفرم اقداماتی از این دست انجام میدهند .از
وظایف ما مراقبت از پاکیزگی محصولی است که در
منظر خانوادهها و فرزندان قرار میگیرد .حتم ًا اگر
این مسئله جدی دنبال شود ما برای تقویت آن ها
فرصت خواهیم داشت .موانعی بوده که این مسئله
را به تأخیر انداخته است اگر کسانی در عرضه یا
تولید محصوالت فرهنگی به اصول ،ضوابط و قواعد
هویتی و فرهنگی جامعه ایرانی و اسالمی ملتزم
و پایبند باشند ،حاضریم با آن ها همکاری داشته
باشیم و حمایت خود را استمرار بخشیم.

در سینه ،دل از داغ حسن(ع) می جوشد
امشب مدینه ،شهر پیامبر ،سر بر زانوی غم نهاده است ،در محنت جانکاه شهادت تو ،ای پسر
فاطمه! هر چند که این پایان ،آغازی دوباره است برای جلوهگری شکوهی که با نام سبط اکبر
پیوند خورده است؛ اما چگونه میتوان تاب آورد مشاهده پارههای جگ ِر زادۀ زهرا را؟ امشب،
خانه کریم اهلبیت(ع) در سکوتی توام با رنج و درد فرو رفته است .خباثت مضاعف «جعده» را
ببین که با فریب خبیثانه معاویه ،در چاه نکبتی که فرا رویش کنده بودند ،افتاد و بهترین خلق
را ،با سمی قاتل ،مسموم کرد .امشب ،پایان رنجهای مجتبی فرا میرسد؛ رنج و محنتی که پس
از شهادت پدرش ،با هجمه خیانت یاران همراه شد و سبط اکبر ،آن را  10سال تمام تحمل کرد.
در این مدت ،چه کنایهها و زخمزبانها که از دوست و دشمن نشنید و همه آن ها را با تبسمی
آسمانی پاسخ گفت .اینک ،مرد قهرمانانهترین نرمش تاریخ را ،تاب ماندن در این سرای پر دروغ
و فریب نیست؛ دیدار مادر نزدیک است .ایها الکریم ،ما را دریاب.

ت کوتاهی
پیشنهاد تحقیق و تفحص از دولت روحانی به عل 
در واردات واکسن
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت :الزم است مجلس درباره روند واردات واکسن و
داروهای کرونا در دولت گذشته تحقیق و تفحصی داشته باشد .به گزارش تسنیم ،حجت االسالم
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسالمی ،با اشاره به این که
در دولت گذشته واردات واکسن کرونا به کندی صورت گرفت ،گفت :الزم است تا مجلس درباره
روندوارداتواکسنوداروهایکرونادردولتگذشتهتحقیقوتفحصیداشتهباشد.ویبابیاناین
کهاگرترکفعلیدروارداتواکسنازسویدولتدوازدهمرخدادهباشدقوهقضاییهومجلسبایدبا
آن برخورد کنند ،افزود :امروز سوال این است که چرا با پایان دولت دوازدهم شاهد واردات واکسن
کرونا به کشور هستیم و در دولت گذشته این اتفاق رخ نداد.نماینده بم در مجلس با تاکید بر این که
دردولتگذشتهبرخیواردنشدنواکسنکرونارابه fatfربطمیدادند،اظهارکرد:همانافرادباید
امروز پاسخگوی این باشند که چه موانعی وجود داشت که در دولت گذشته واردات واکسن شتاب
نگرفت .قطعا االن که واردات واکسن و تولید آن در داخل شتاب گرفته است ،مشخص میشود که
در دولت گذشته کارشکنیها و بیرغبتیهایی در برخی زمینهها وجود داشته است.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

••قیمت های موجود در بازار درآمد ماهیانه
 15میلیونی می طلبد .حاال از کجا بیاوریم؟
اقتصادیون بفرمایند چه کار کنیم؟
•• باالخره آخرش که همه یک روز باید بریم.
حاال کرونا نشد ،زلزله! زلزله نشد ،پراید و!...
•• مسئوالن گــرامــی! شــرایــط اقتصادی
کشور را به جایی رسانده ایــد که باید در
خانه بنشینم و شاهد آب رفتن دارایی هایم
باشم .دارایی هایی که دهه ها برای به دست
آوردن آن ها شبانه روز کار و تالش کرده ام.
کار را به جایی نرسانید که این آخر عمری
به تکدی گری و سپنج گردانی در سر چهار
راه ها بیفتم.
•• دیگه حتی خرید بیسکویت برای بچه ها
هم سخت شده است .هر دفعه به یک بهانه
ای قیمت روی کاال نسبت به دفعه قبل گران
تر می شود .چرا نظارت و برخورد قاطعانه
نمی کنند؟ آخر مگر چند بار باید گران شود؟
••در تاریخ خواهند نوشت که رفتن به زیارت
اربعین و امام حسین(ع) با شرط زدن دو دوز
واکسن و دادن تست کرونا و سخت گیری ها
و محدودیت های زیاد ولی رفتن به تورهای
مبتذل و سخیف و شرکت در کنسرت های
خارج ازکشور آزاد و بدون هر محدودیت و
سخت گیری همراه بود.
••چرا مامور شرکت برق ساعت دیجیتال
کنتورهای برق را به روز نمی کند و این باعث
می شــود که بــرق مشترک با ساعت های
پرمصرف محاسبه شود!
•• لطفا محدودیت رو در مشهد بردارید،
مردم هم قول می دن زود الال کنن!
•• خدا رو شکر که زلزله خسارت جانی و
مالی زیــادی در پی نداشت چــون در این
مشکالت عدیده مردم گرفتارتر می شدن.
•• االن سه تــرم اســت که حقوق استادان
حقالتدریس دانشگاه پیام نور پرداخت
نشده ،بعد می رن حقوق کارمندان شون
رو زیاد می کنند .لطفا مسئوالن رسیدگی
کنند .این حق الناس است؟
•• ارزش یک قطعه کاغذ  1000تومانی از
مبلغ آن اسکناس بیشتر است!
•• افراد بی انصاف در کمال  ...درحالی که
هنوز دو ماه از استقرار دولت جدید نگذشته
توقع حل سریع مشکالت را دارنــد و یکسره
غر می زنند.
••عزیزان! هر بار حس کردین کسی دوست

پیامك2000999 :

تون نداره به مادرتون نگاه کنید.
••چرا با وجود این که دولت جدید سرکار
آمده وزیر و وزرا هم عوض شده ،باز از مافیاها
و سوداگران حرف می زنند؟ دیگه نباید
مثل دولت قبلی از مافیا و گرانی ها صحبت
شود .دولت جدید قول داده که در کشور
آرامش و ارزانی به وجود بیاد نه این که هنوز
صحبت از گرانی ها باشد.
•• مسئوالن محترم اگــه تــورم و گــرانــی و
الابالیگریقیمتهاوهرجومرجاقتصادی
باهمینفرمونپیشبرهقشرکارگروکارمند
با این حقوق های چندرغازی که می گیرند
متاسفانه به زودی کــارشــان به گدایی و
خدای نکرده دزدی خواهد کشید و هیچ
راه دیگه ای باقی نمی مونه .لطفا فکری
اساسی بکنید.
••«آبنبات» تولد یک سالگی ات رو بهت
تبریکمیگم.لطفاآشپزیهماضافهکنید.
•• واقعا چه جالب است که تا وقتی روحانی
بود برجام بد بود .االن که روحانی نیست
برجام خــوب شــده .زمانی همین آقایان
انقالبی برجام را با سیب و گالبی مسخره
می کردند ولــی االن به آن نیاز دارنــد تا
بتوانند دولت شان را موفق تر جلوه دهند.
تا وقتی روحانی بود قانون می گذاشتند که
نظارت آژانس را محدود کنند ولی االن....
••روزن ــام ــه خــراســان چــه عــطــش سیری
ناپذیری داری به چــا پ جنایت و خیانت
وآدم کشی و خشونت .بس اســت دیگر!
درج ایــن مطالب جــز بــدآمــوزی و عــادی
شدن ناهنجاری چه خاصیتی دارد؟ مگر
هر چیزی که خواننده داشت باید انتشار
داد؟ چقدر انسان ها و جوان های پاکی در
جامعه هستند که می شود با انتشار کارهای
خوب آن ها دیگران خصوصا جــوان ها را
متمایل به انجام حسنات کرد .زندگی سالم
یک شنبه از حد گذشته بود معموال به این
گونه انتقادها جواب هم نمی دهید!
•• جناب آقای رئیسی ،جناب عالی که کمر
همت بسته ای فساد را از بین ببری نزدیک
پنج سال است سپرده ما را بانک قوامین
نمی دهد.
••افق کوروش به کجا می خواد برسه؟ این
همه شعبه زده هر پنج مغازه سوپری وسط
شان یک افق کــوروش زده .کسی نیست
جلوش رو بگیره؟

