نیروهای رژيم اسرايیل ،شماری از زنان فلسطینی را لتوکوب و خلع حجاب کردند
صفحه ۴

صفحه3

ويژه نامه شهادت امام جعفر صادق علیه السالم

برگی از دفتر زندگی امام صادق علیه السالم

صفحه 4

اندیشۀ انصار

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا ،از روز اول روی
خوشی به سازمان پیمان آتالنتیک شمالی یا ناتو نشان
نداد و حتی قبل از ورود به کاخ سفید گفته بود که این
پیمان دیگر کهنه شده و امریکا نمیتواند با ماندن در
آن جور دیگر کشورها را برای تأمین بودجه ناتو و
حفاظت از امنیت آنها بکشد.

صفحه 4

ادامه در صفحه 2

آخرين هشدار ائتالف ملی نجات:

اتحادیه حقوقدانان افغانستان:
دولت در بازداشت نماينده «جنرال دوستم» قانون شکنی کرده است
صفحه 2

جنرال دوستم را خود به افغانستان می آوريم

نگرانی مجلس سنا از انتقال آرشیف

* عطامحمد نور ،والی پیشین والیت بلخ و رئیس اجرایی حزب
جمعیت اسالمی افغانستان در این نشست گفت« :مطابق به ماده 2۸
قانون اساسی ،هیچ تبعهی افغانستان را هیچ کسی حق سلب تابعیت
اش را ندارد ،اگر دوستم مشکل حقوقی دارد ،باید در افغانستان
بررسی شود».
* در همین حال ،محمد محقق ،معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان
در این نشست گفت« :تصمیم تبعید جنرال دوستم نه تصمیم شورای
امنیت ملی افغانستان است و نه تصمیم محاکم و بخش قضای کشور.
این یک تصمیم فردی و حلقهی خاص رییس جمهور است که در
نفس خود غیرقانونی و غیرمنطقی میباشد».

افغانفلم به ارگ رياستجمهوری

صفحه 2

مجلس سنا :تنشهای شمال ناشی از
جنجالهای درون حکومتی است
محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در نشست
دیروز یکشنبه ( ۱۷سرطان) این مجلس در پیوند به ادامه
تظاهرات مردم پنج والیت در شمال کشور گفت که این
تنشها ناشی از اختالفات درون حکومتی رهبران سیاسی
کشور است.
آقای ایزدیار افزود" :حکومت باید امنیت عمومی و مصالح
کشور را جد ًا در نظر بگیرد و نگذارد اوضاع بیشتر از این
خراب شده و برخوردها قومی ،حزبی و سمتی شود".
او با توجه به بازداشت نظام الدین قیصاری گفت که
حکومت باید با تمامی زورمندان به شکل یکسان برخورد
کند و نیز دالیل این کارش را به مردم روشن سازد تا
سوء تفاهم ایجاد نگردد.
عناوین
برخی
داخلی مجلس سنا
صفحاتفاریاب در
سناتور والیت
رسولی
گل محمد
نیز گفت که از پنج روز به این طرف تظاهرات عدالت
صفحه 3
خواهی مردم شمال کشور ادامه دارد ،شاهراهها و شهرها
مسدود اند؛ ولی حکومت در برابر خواستهای معترضان
خاموشی اختیار کرده است .آقای رسولی نیز گفت" :ما از
برخورد یکسان با زورمندان محلی استقبال میکنیم؛ اما
صفحه42
صفحه
نظام الدین قیصاری در پهلوی حکومت بود و از مردم
صفحه
ک3توطئه سیاسی بازداشت
دفاع میکرد؛ او در نتیجه ی
شده است؛ اگر قیصاری ظالم میبود ،این همه مردم برای
او عدالت خواهی نمیکردند".
او تاکید کرد که مردم والیتهای شمال خواستار بازگشت
جنرال دوستم به کشور اند و "چرا از سوی یک حکومت
صفحه 4
قومی تبعید یا ممنوع الدخول اعالم شده است".
عبداله قرلق هم گفت" :وضعت پیش آمده در شمال به
ویژه والیت فاریاب نگران کننده است؛ امیدواریم حکومت
به خواست معترضان رسیدگی کرده و نگذارد نا
رضایتیهای مردم افزایش پیدا کند ،وگرنه مردم هشدار
خواهند کرد".
داده اند که انتخابات را تحریم
صفحه 3
آقای قرلق افزود که حکومت اول باید با مخالفان سیاسی
خود مذاکره کرده و سپس در راستای صلح با طالبان

عنایتاله بابر فرهمند؛ رییس دفتر جنرال دوستم؛ معاون اول
ریاست جمهوری میگوید تا زمانی که حکومت به
خواستههای معترضان ،پاسخ نداده ،اعتراض ها ادامه داد و اگر
حکومت به سالح متوسل شود ،پاسخ مشابهی دریافت خواهد
کرد .به گزارش انصار به نقل از آوا ،این در حالی است که
اعتراضات هواداران حزب جنبش ملی اسالمی برای رهایی
قیصاری وارد ششمین روز خود شده است.
صدها تن از هواداران حزب جنبش ملی اسالمی به رهبری
جنرال دوستم ،برای رهایی نظام الدین قیصاری؛ فرمانده
پلیس ولسوالی قیصار فاریاب برای ششمین روز در والیتهای
فاریاب جوزجان و بغالن راهپیمایی کردند.
عنایتاله بابر فرهمند؛ رئیس دفتر جنرال دوستم میگوید که
حکومت خواسته مردم را بیپاسخ مانده است.
آقای فرهمند افزود" :تطاهرات در سه والیت ادامه دارد
تاکنون پاسخی از حکومت دریافت نکردیم .حکومت بیپاسخ
است ،در مقابل مردم بیتفاوت است و این باعث میشود که

مردم اعتراضهای شان را جدیتر و گستردهتر بسازند ،این
بار اگر حکومت در برابر مردم از سالح استفاده کرد و مرمی
فیر کرد باز انتظار عمل متقابل را بکشد".
بشیراحمد یعقوبی؛ یکی از معترضان گفت" :تا زمانی که
معاون اول برنگردد و قیصاری رها نشود تا شش ماه تظاهرات
ما ادامه پیدا خواهد کرد".
تظاهرات هواداران حزب جنبش ملی اسالمی در شماری از
والیتهای شمال و شمالشرق در حالی وارد ششمین روز
میشود که هنوز حکومت افغانستان در پیوند به رهایی آقای
قیصاری ،واکنش نشان نداده است.
مسؤولین حزب جنبش بر ادامه تظاهرات و خواستههای خود
تاکید دارند و میگویند تا زمان رسیدن به خواستههای شان،
این اعتراضها ادامه خواهد یافت.
با این حال پیش از این ،ریاست جمهوری انگیزه بازداشت
آقای قیصاری را عملکرد فراقانونی وی عنوان کرده و گفته
بود که سرنوشت او در دادگاه تعیین خواهد شد.

معترضان جوزجان به «تشکیل حکومت خودمختار» هشدار دادند
هزاران هوادار جنرال دوستم و نظامالدین قیصاری برای ششمین روز پیاپی با شعارهای ضدحکومتی گردهم آمده و میگویند،
اگر حکومت به فریادهای آنها گوش ندهد ،به اعتراضات خود تا مرز نافرمانی مدنی و چه بسا اعالن حکومت خودمختار به نام
«ترکستان جنوبی» ادامه میدهند .معترضان از جامعۀ جهانی میخواهند تا با ارسال یک هیئت اوضاع شمال کشور را مورد
بررسی قرار دهد .قدرتاله وطن ،رئیس حزب جنبش جوانان جوزجان میگوید ،خواهان تجزیۀ کشور نیستند ،اما در صورت
تداوم سرکوبها این گزینه را از دست نخواهند داد .عبدالمجید صمیم ،رئیس شورای قومی یکی دیگر از معترضان میگوید،
حکومت باید به خواست باشندگان والیتهای شمالی توجه کند ،در غیر این صورت وضعیت کشور به وخامت خواهد گرایید.
تا کنون صدها تن از هواداران جنرال دوستم در والیتهای فاریاب ،بغالن و تخار دست به اعتراض زده و از حکومت
میخواهند از «نفاقافگنی و قومگرایی» دست بکشد.
شاهحسین مرتضوی ،معاون سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به هشدار معترضان به استفاده از گزینۀ نظامی و اعالم حکومت
خودمختار میگوید ،حکومت به هر پرسش در زمانش پاسخ خواهد داد.
با این که از اعتراضات شهروندان والیتهای شمالی شش روز میگذرد ،اما تاکنون هیچ اقدامی برای فرونشاندن خشم
شهروندان روی دست گرفته نشده و مشخص نیست که دامنۀ این اعتراضات به کجا خواهد انجامید.

مجلس سنا از انتقال آرشیف افغانفلم به ارگ
ریاستجمهوری به شدت ابراز نگرانی کرده و از حکومت
خواست این آرشیف را به جایش برگرداند.
سناتوران در نشست دیروز (یکشنبه ،۱۷ ،سرطان) مجلس
سنا از انتقال آرشیف افغانفلم به ارگ ریاست جمهوری
انتقاد و از احتمال دستکاری آن ابراز نگرانی کردند.
محمدعلم ایزدیار ،معاون اول مجلس سنا گفت که آرشیف
افغانفلم از سالهای متمادی و آغاز هنر فلمسازی در
کشور ایجاد شده و هیچ حکومتی حتا حکومت طالبان به
آن دست نزده است؛ اما حکومت کنونی دست به چنین
اقدامی زده است.
آقای ایزدیار افزود که انتقال افغانفلم به ارگ نشاندهنده
آن است که به جز از ارگ ریاستجمهوری هیچ جای دیگر
در کشور مصئون نیست.
او با تاکید بیان داشت که حکومت باید از دستبرد ،دخل و
تصرف به این آرشیف خودداری کند.
مصطفا ظاهر نواسهی شاه سابق افغانستان نیز گفت که پدر
برزگاش  ۴۰سال در افغانستان پادشاهی کرده ولی هیچ
گاهی نخواسته آرشیف افغانفلم را به ارگ انتقال دهد.
آقای ظاهر گفت که «چه کسی ضمانت میکند که این
آرشیف در ارگ از بین نرود و یا کسی سانسور نکند و یا
بخشهای آن را قیچی نزند».
او ضمن تاکید بر حفظ این آرشیف در جای اصلیاش گفت
که اگر ضمانتی وجود نداشته باشد به فرهنگ مردم
افغانستان خیانت خواهد شد.
محمدرحیم حسنیار ،سناتور والیت غزنی در مجلس سنا
نیز گفت که آرشیف افغانفلم در اتاق مخصوصی در یک
درجه حرارت معین نگهداری میشد و انتقال آن به ارگ
ریاستجمهوری به این آرشیف آسیب میرساند.
آقای حسنیار خاطر نشان ساخت که این آرشیف قدامت
صد ساله دارد و حکومت باید متوجه حفظ آثار فرهنگی
مردم افغانستان باشد.
چندی پیش رییسجمهور دستور انتقال افغانفلم را به ارگ
ریاستجمهوری صادرکرد و این آرشیف به ارگ
ریاستجمهوری انتقال داده شده است.

کمیسیون حقوق بشر:

 85درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذيت قرار گرفتهاند

پاسخ اشرف غنی به چند هزار معترض در شمال
افغانستان در حالی اعمال مشروع قدرت است که
دولت از برخورد با فرماندهان مسلح حزب اسالمی
حکمتیار در برخی مناطق از جمله والیت تخار
خودداری میکند.
بازداشت «نظامالدین قیصاری» نماینده جنرال
دوستم و فرمانده نیروهای محلی در فاریاب از سوی
نیروهای ارتش جنجالی شده است.
بازداشت قیصاری اعتراضات گسترده مردمی در
والیتهای شمالی افغانستان بویژه در والیت فاریاب
را برانگیخته و نیروهای امنیتی نیز بعضا با تظاهرات
کنندگان درگیر شدهاند.

اشرف غنی روز شنبه در مراسم معرفی
«محمدرسول طالب» به عنوان مشاور ریاست
جمهوری در امور مردمی در واکنشی غیر مستقیم
به این تظاهرات به لزوم قاطعیت دولت افغانستان
در اجرای قانون تاکید کرد.
رئیس جمهور افغانستان گفت :افراد مسلح غیر
مسئول یا باید مسئولیت پذیر شوند و یا هم دولت
افغانستان آنها را به مسئولیت پذیری وادار خواهد
کرد.
این در حالی است که جریان اپوزیسیون اشرف غنی
را به سوءاستفاده از قدرت متهم میکند.
چندی قبل جنرال دوستم در اعتراض به بازداشت
فرمانده قیصاری اعالم کرد ،روند برگزاری انتخابات
در شمال افغانستان با چالش روبرو خواهد شد.
اشرف غنی در واکنش به این موضوع تصریح کرد
که دولت افغانستان بر اساس قانون کشور زمینه
انتخابات را فراهم خواهد کرد زیرا انتخابات عادالنه
حق مردم افغانستان است.
به نوشته تسنیم ،رئیس جمهور افغانستان در توجیه
اقدامات اخیر در بازداشت قیصاری گفت سیاست ما

مبتنی بر احساسات نیست بلکه بر اساس منافع
ملی کشور اعمال میشود.
نیروهای ویژه ارتش افغانستان هفته گذشته نظام
الدین قیصاری فرمانده نیروهای محلی پلیس،
«داودمبارز» فرماندار سابق ولسوالی «پرچمن»
والیت فراه« ،ملنگخان» فرمانده شبه نظامیان در
بغالن و «رحیماله» فرمانده پلیس بزرگراه ارزگان را
بازداشت کرده است.
اشرف غنی در حالی درباره اقدام قاطعانه دولت
افغانستان علیه فرماندهان محلی تاکید میکند که
دولت افغانستان از برخورد با فرماندهان مسلح غیر
مسئول حزب اسالمی در تخار خودداری میکند.
این در حالی است که در یک سال اخیر بارها
گزارشهای متعددی از قانون شکنی فرماندهان
حزب اسالمی و کشتار غیرنظامیان در والیت تخار
منتشر شده است.
جریان اپوزیسیون دولت افغانستان اشرف غنی را به
برخورد دوگانه و اعمال تبعیض قومیتی در برخورد
با فرماندهان محلی و بزرگان قومی در کشور متهم
میکنند.

عضو اتحادیه حقوقدانان افغانستان اعالم کرد که
دولت از در اختیار گذاشتن پرونده «قیصاری»
نماینده جنرال دوستم به نهادهای قضایی خودداری
میکند که این اقدامی غیرقانونی است.
به گزارش انصار به نقل از تسنیم ،هفته گذشته
نیروهای ارتش بر اساس دستور ارگ ریاست
جمهوری افغانستان« ،نظامالدین قیصاری» فرمانده
نیروهای محلی در فاریاب و نماینده جنرال دوستم
را بازداشت کردند.
حدود  6روز از بازداشت قیصاری میگذرد اما وزارت
داخله افغانستان تا کنون نماینده دوستم را به
نهادهای قضایی کشور تحویل نداده است.
اتحادیه حقوقدانان افغانستان نهادهای امنیتی را به
قانون شکنی درباره عدم ارجاع پرونده قیصاری به
دادستانی متهم کرده است.
وزارت داخله افغانستان در واکنش به این موضوع

تصریح کرد که بررسی پرونده نماینده جنرال
دوستم تا کنون نهایی نشده است اما اتحادیه
حقوقدانان بررسی پرونده را مسئولیت دادستانی کل
کشور میدانند.
«عبدالوحید فرزهای» از اعضای اتحادیه حقوقدانان
افغانستان به یک رسانه داخلی گفته است :بر اساس
قانون ،نیروهای امنیتی تا  2۴ساعت پس از
بازداشت ،باید به دادستانی اطالع رسانی کند و در
نهایت پس از  ۷2ساعت پرونده را در اختیار
دادستانی قرار دهد.
این در حالی است که از بازداشت قیصاری نماینده
جنرال دوستم در فاریاب حدود  6روز میگذرد اما
دولت افغانستان هنوز علیه او اعالم جرم نکرده و
پرونده قیصاری را به دادستانی تحویل نداده است.
«نجیب دانش» سخنگوی وازرت داخله افغانستان
گفت :هر زمانی که پرونده قیصاری نهایی شود به

دادستانی ارجاع خواهد شد.
برخی از کارشناسان براین باورند که قیصاری
مرتکب جرمی نشده است به همین دلیل دولت
نمیتواند علیه قیصاری اعالم جرم کرده و او را به
نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند.
جریان اپوزیسیون دولت افغانستان اشرف غنی را به
زورگویی و سواستفاده از صالحیتهای ریاست
جمهوری متهم میکنند.
«محمدمحقق» معاون ریاست اجرایی دولت
افغانستان گفت :اشرف غنی به بازداشت فرمانده
محلی پلیس افتخار میکند اما زورگویی نفعی به
حالش ندارد.
بازداشت قیصاری موجب تظاهرات گسترده مردمی
در فاریاب ،جوزجان و سمنگان شده و «بندر
آقینه» ،بزرگراه بلخ ،فاریاب و جوزجان مسدود شده
است.

قدریه یزدان پرست عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دیروزیکشنبه (۱۷
سرطان) در نشستی که از سوی کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان در مورد
چگونگی تدوین استراتژی تطبیق قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال برگزار شده بود
گفت که  ۸5درصد زنان در محل کارشان مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتهاند.
خانم یزدان پرست افزود که این آمار از یک سروی که کمیسیون حقوق بشر در کشور
به راه انداخته بود ،بدست آمده است .به گفته او ،در این سروی با  ۱53۰خام مصاحبه
شده که از این میان  ۱3۰۷خانم گفته اند که در محل کار شان مورد آزار جنسی قرار
گرفته اند که این شمار  ۸5.۴درصد کل مصاحبه شوندگان را تشکیل میدهد .این عضو
کمیسیون حقوق بشر بیان داشت که زنان و دختران از رفتن به مکانهای تحصیلی و
کار در بیرون از خانه خود داری میکنند و اکثر آنها از کار مشترک با مردان هراس
دارند.
با این وجود ،فوزیه کوفی رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان نیز گفت که
آزار و اذیت زنان در محل کار ،مانع مشارکت آنها در عرصههای مختلف حکومت داری
شده است .خانم کوفی افزود که اکثر زنانی که برای کار در ادارات دولتی و تحصیلی
مراجعه میکنند با تقاضایهای نامشروع روبرو میشوند و مجبور میشوند یا تن به آزار
و اذیت بدهند و یا هم از کار کردن دست بکشند .به گفته او ،آزار و اذیت زنان و اطفال
امروز به یک مشکل جدی اجتماعی مبدل شده است ،در صورتی که از همین اکنون به
این مشکل توجه نشود ،جلوگیری آن در آینده ناممکن خواهد شد.
قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال سال پیش ازسوی شورای ملی تصویب شد و یک
سال بعد از آن توشیح گردید.

آيا ناتو در آستانه فروپاشی است؟
ادامه سرمقاله

ائتالف ملی نجات افغانستان برای آخرین بار بر
بازگشت جنرال دوستم ،معاون اول رئیس جمهوری
تأکید کردند.
اعضای رهبری این ائتالف دیروز یکشنبه (۱۷
سرطان) در یک نشست خبری در شهر مزارشریف
تأکید کردند که اگر جنرال دوستم مشکل حقوقی
دارد ،باید در داخل افغانستان بررسی شود.
عطامحمد نور ،والی پیشین والیت بلخ و رئیس
اجرایی حزب جمعیت اسالمی افغانستان در این
نشست گفت« :مطابق به ماده  2۸قانون اساسی،
هیچ تبعهی افغانستان را هیچ کسی حق سلب
تابعیت اش را ندارد ،اگر دوستم مشکل حقوقی
دارد ،باید در افغانستان بررسی شود».
در همین حال ،محمد محقق ،معاون دوم ریاست
اجرایی افغانستان در این نشست گفت« :تصمیم

تبعید جنرال دوستم نه تصمیم شورای امنیت ملی
افغانستان است و نه تصمیم محاکم و بخش قضای
کشور .این یک تصمیم فردی و حلقهی خاص
رییس جمهور است که در نفس خود غیرقانونی و
غیرمنطقی میباشد».
آقای محقق افزود« :پیش از این میگفتیم که
جنرال دوستم باید بیاید اما حاال میآوریم».
عطامحمد نور نیز با اشاره به اعتراضات مردمی در
والیتهای شمالی گفت که متأسفانه از نیروهای
امنیتی افغانستان در برابر مردم این کشور استفاده
میشود .او تأکید کرد که حکومت نباید از نیروهای
امنیتی در برابر مردم استفاده و آنان را بدنام کند.
او خاطرنشان کرد که نیروهای امنیتی افغانستان در
کشمکشهای سیاسی داخل شده و از آن ها برای
سرکوب مردم استفاده میشود.
والی پیشین والیت بلخ همچنان افزود« :یک قاتل
مشهور به کابل جای داده میشود ،صدها میلیون
مصارف دفتر داده می شود و از آدرس او صدها
مجرم آدمکش آزاد میشود ،اما در جای دیگر،
کسی که ضد تروریست و طالب و داعش می جنگد،

با تهمت اوباشی بازداشت میکنند».
عطامحمد نور درباره برکناری و محاکمهی برخی
وزرا نیز گفت« :دزدان چراغ بدست هم مدال داده
میشوند و هم مقام شان حفظ است .اما شماری که
بدون حمایتگر هستند ،بدون داشتن گناه و جرمی
به محکمه کشانده میشوند».
محمد محقق نیز گفت« :بر اساس توافقنامهی
تشکیل حکومت وحدت ملی ،تقرری ،عزل و نصب
وزیران از سوی رئیس اجراییه پیشنهاد و توسط
رئیس جمهور منظور میشود اما در حال حاضر
رئیس اجرایی از طریق رسانهها خبر میشود که
فالن وزیر برکنار شده!»
عنایت بابر فرهمند ،رییس دفتر جنرال دوستم نیز
در این نشست خواستار آزادی بدون قید و شرط
نظامالدین قیصاری و بازگشت جنرال دوستم به
افغانستان شده و افزود که تظاهرات و حرکت مدنی
مردم در والیتهای شمال تا روزهای دیگر از مرز
سالنگ خواهد گذشت.
او تأکید کرد« :نمیگذاریم که یک حلقهی دیکتاتور
زنجیر زوالنه را بر گردن اقوام دیگر بیاندازد».

دونالد ترامپ ،رئیسجمهور امریکا ،از روز اول روی خوشی به سازمان پیمان آتالنتیک
شمالی یا ناتو نشان نداد و حتی قبل از ورود به کاخ سفید گفته بود که این پیمان دیگر
کهنه شده و امریکا نمیتواند با ماندن در آن جور دیگر کشورها را برای تأمین بودجه
ناتو و حفاظت از امنیت آنها بکشد .هرچند که به نظر میرسد او در این یک ونیم سال
اخیر کمتر در این مورد حرف زده و همین هم تا اندازهای اعضای ناتو را برای بقای این
پیمان تسکین میداد ،اما خبر این روز ها از نامه ترامپ به ناتو باعث شده تا موضع منفی
ترامپ بار دیگر به صورت جدی مطرح شود ،آن هم در زمانی که سران این پیمان خود
را برای تشکیل جلسه در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه آینده آماده میکنند .آنها با
این نامه باید منتظر یک رو در رویی سخت با ترامپ باشند همانند رو در رویی که
تعدادی از آنها در جلسه یک ماه قبل گروه هفت با ترامپ داشتند.
یک وجه از این رو در رویی سخت ،تحقیری است که ترامپ این وجه را از همین حاال و
با نگارش این نامه به خصوص متوجه آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان ،کرده و در خطاب
به او نوشته« :آنگال مرکل! من بیش از این نمیتوانم از تو و آلمان دفاع کنم .همه باید
سهم خود را به طور برابر پرداخت کنند ».ترامپ در حالی این لحن تحقیرآمیز را به کار
گرفته که مرکل چهارشنبه گذشته در نطق پارلمانی خود از افزایش بودجه نظامی ناتو
حمایت کرده و گفته بود که بودجه نظامی ناتو با توجه به شرایط بحرانی مثل سوریه،
افغانستان و شرق اوکراین افزایش یابد و به همین جهت هم آلمان با افزایش  ۴میلیارد
یورویی ،بودجه نظامی خود را برای سال آینده میالدی به میزان  ۴2/۹۰میلیارد یورو
رسانده است .با وجود این افزایش بودجه نظامی آلمان ،روشن است که ترامپ به هیچ
وجه راضی نیست و معتقد است که آلمان با عمل نکردن به توافق  2۰۱۴برای رساندن
سهم عضویت در ناتو به میزان  2درصد از تولید ناخالص داخلی خود ،بر عملکرد دیگر
کشورها در این مورد تأثیر منفی داشته و به اعتقاد ترامپ ،آلمان با این کار امنیت ناتو
را تضعیف کرده ،چون دیگر اعضا به این کشور همچون یک الگو نگاه میکنند و به
همین خاطر هم حاضر نشدهاند به تعهد خود عمل کنند و چنین چیزی نه برای دولت
امریکا و نه کنگره این کشور قابل قبول نیست.
ترامپ با نامههای قبلی خود به کشورهای کانادا ،بلژیک و نروژ نشان داده بود که
مشکلش تنها آلمان نیست بلکه مسئله او همان چیزی است که از اول در مورد ناتو
گفته بود و حاال بعد از یک ونیم سال وقت آن رسیده که به حرفهای قبلی خود عمل
کند .این اتفاق میتواند به معنای عزم او برای خروج از ناتو باشد به خصوص اینکه به
نظر نمیرسد دیگر سران ناتو در نشست دو روزه آینده حاضر باشند سهم عضویت خود
را در این پیمان به  2درصد مورد توافق در  2۰۱۴برسانند .واقعیت این است که آنها با
توجه به شرایط اقتصادی خود میزان سهم پرداختی به ناتو را تعیین میکنند و حتی
کشوری مثل آلمان با توان اقتصادی باال در مقایسه با دیگر اعضا هم تنها حاضر شده
این سهم را تا  2۰25به میزان  ۱/5و نه  2درصد برساند .این حد از عمل به وعده برای
ترامپ آن هم با توجه به پرداخت دوسوم بودجه ناتو به میزان  6۸6میلیارد دالر از سوی
امریکا ،غیر قابل قبول میداند و همان طور که روزنامه نیویورکتایمز پیشبینی کرده؛
«هیچ کس انتظار ندارد که ترامپ در این نشست دو روزه با رهبران  2۸کشور دیگر
سکوت پیشه کند ».انتظار و حتی نگرانی از رو در رویی رهبران ناتو با ترامپ تا آنجا
پیش رفته که گمانهزنی بر سر فروپاشی ناتو به صورت جدی مطرح شده تا آنجا که
حتی ینس استولتنبرگ ،دبیرکل ناتو ،سه هفته قبل و بعد از دیدار با نخستوزیر
بریتانیا گفت که «هیچکس نمیتواند تضمین بدهد اتحاد دفاعی دو سوی آتالنتیک
شمالی برای همیشه باقی خواهد ماند».این حرف او به معنای پیشگویی از فروپاشی ناتو
آن هم از سوی بلندپایهترین مقام اجرایی این سازمان است که نحوه رفتار ترامپ باعث
آن شده و حتی احتمال دارد که نشانههایی از این پیشگویی در نشست آینده دیده شود
تا نگرانی دیگر رهبران ناتو از بقای این سازمان نظامی به واقعیت بپیوندد.
سید رحیم نعمتی

فهیمه عشرتی
عزت زن در تناسب و نه تشابه
تفاوت در ارث و دیهسهم زنان از ارث و پرداخت دیه در اسالم نصف سهم مردان
است« .یوصیکم ا ...فی اوالدکم للذکر مثل حظ االنثیین».
«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر
بالحر والعبد بالعبد واالنثی باالنثی فمن عفی له من اخیه
شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من
ربکم و رحمۀ فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم ».این
آیات با اصل یکم اعالمیه حقوق بشر که حقوق تمامی افراد
بشر را یکسان می داند در تضاد است .از این رو درست نقطه
مقابل دیدگاه های فمنیستی قرار دارد و آنها با استناد به
قوانین غربی ،حکم به وجود بی عدالتی در قوانین اسالمی
می کنند .اما با اندک دقتی در قوانین اسالم و مقایسه
صحیح آن با قوانین غربی می توان دریافت که اسالم به
بهترین شکل تساوی حقوق بین زن و مرد را رعایت نموده و
سهم بیشتر مرد نسبت به زن در ارث و دیه نه تنها به
معنای بی عدالتی نیست بلکه با حکمتی خاص حقوق هر دو
جنس را به بهترین شکل تأمین کرده است.
برای مثال در حدیثی از امام جواد (ع) ،در توضیح اینکه چرا
سهم ارث زنان نصف مردان است ،به دالیلی چون عدم
پرداخت دیه عاقله (مالی که اقوام در برابر انجام اعمال
خطایی به عنوان دیه می پردازند) ،نداشتن مخارج جبهه و
دریافت مهریه اشاره شده است .درحالیکه مرد مهریه می
دهد ،خرج زن را هم عهده دار است .بنابراین زن ،بی هیچ

همزمان با ادامه جنگ در یمن در چهارمین سال پیاپی،
سازمان ملل اعالم کرده است که ائتالف به سرکردگی
عربستان مسئول کشته شدن حداقل  36۸کودک و زخمی
شدن  3۰۰نفر دیگر در یمن است .سازمان ملل همچنین
اعالم کرد که ائتالف به سرکردگی عربستان حقوق کودکان
را در مناطق درگیری در یمن نقض کرده است .این گزارش
سازمان ملل البته تنها آمار یک سال گذشته را در نظر
گرفته و به کودکان قربانی در یمن از شروع جنگ در سال
 ۱3۹۴توجه نکرده است.
از سوی دیگر «هنریتا فور» مدیر جدید اجرایی صندوق
کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در بیانیه ای که
همزمان با گزارش اخیر سازمان ملل منتشر شده ،اعالم کرد
که تجاوز امارات و عربستان به یمن موجب کشته شدن
بیش از دو هزار و  2۰۰کودک شده است و این درحالی
است که امروز یک میلیون تن از کودکان یمن از زمان
شروع این حمالت از سال  2۰۱5تاکنون نیازمند به کمک
های غذایی ،پزشکی ،آموزشی و بهداشتی هستند.
مدیر اجرایی سازمان یونیسف در ادامه ی بیانیه اش که در
پایگاه اطالع رسانی یونیسف منتشر نمود ،اعالم کرد« :من
تازه از سفرم به عدن و صنعاء برگشتم و دیدم که ممکن
است سه سال جنگ تهاجمی بعد از فقدان دهه ها توسعه،
اظهار نادانی مزمن جهانی چه بر سر کودکان آورده باشد؛ از
مدارس اخراج شوند و از روی اجبار در معرض جنگ قرار
بگیرند ».این گزارشها و اعالم نگرانیها علیه وضعیت یمن
در شرایطی است که هیچ چشم اندازی روشنی از سوی
سعودیها برای پایان دادن به این جنگ نابرابر دیده
نمیشود.
نگاه سطحی سازمان ملل به عمق فاجعه
آن چه در گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل قابل توجه
است محدود کردن آمار این گزارش به تلفات تنها یک سال
گذشته در یمن است .این گزارش اگرچه بنای خود را اعالم
اسامی کشورهای قرار گرفته در فهرست سیاه نقض کودکان
قرار داده ،اما در عین حال بسیار محافظهکارانه و همراه با
نوعی مواضع دو پهلو به تشریح وضعیت یمن پرداخته است.
در واقع در حالی که وضعیت در یمن از مرز بحران گذشته و
به فاجعه انسانی تبدیل شده ،دبیرکل سازمان ملل تنها به

مسئولیتی سهم ارث دریافت می کند و حالت پس انداز دارد
و در بهره گیری از همان سهم مرد بهره می گیرد .گرچه
دریافتی ارث زن نصف مرد است ولی بهره گیری اش دو
برابر مرد می باشد.
اما درباره دیه باید گفت ،مفهوم آیه این نیست که مرد نباید
در برابر زن قصاص شود بلکه همان طور که در فقه اسالم
مشروحاً بیان شده اولیای زن مقتول می توانند مرد جنایت
کار را به قصاص برسانند به شرط آن که نصف مبلغ دیه را
بپردازند .اما پرداخت نصف دیه برای اجرای قصاص نه به
خاطر این است که زن از مرتبه انسانیت دورتر است و یا
خون او کم رنگ تر از خون مرد است ،پرداخت نصف دیه
تنها به خاطر جبران خساراتی است که از قصاص گرفتن از
مرد متوجه خانواده او می شود .لذا اسالم با قانون پرداخت
نصف مبلغ دیه در مورد قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد
را کرده و از این خالء اقتصادی و ضربه ای که به یک
خانواده می خورد جلوگیری نموده است .البته ممکن است
استثنائاً زنانی برای خانواده خود نان آورتر از مردان باشند
ولی می دانیم احکام و قوانین بر محور موارد استثنائی دور
نمی زند بلکه کل مردان را با کل زنان باید سنجید.
حق طالق و حضانت فرزندحق طالق و حضانت فرزند در اسالم بر عهده مرد است و
این مسئله نیز مورد انتقاد مخالفان و دشمنان اسالم قرار
گرفته است .درحالیکه هر دوی این موارد در واقع نه تنها
اجحافی در حق زنان نیست ،بلکه با در نظر گرفتن مصالح
آنها توسط شارع مقدس صورت وضع شده است .چرا که زن

آمار تلفات کودکان اشاره کرده و ائتالف عربی (نه عربستان)
را به گونهای مورد انتقاد قرار داده که بخشی از اقدامات
غیرانسانی که با مسئولیت مستقیم ریاض در یمن در حال
انجام است در عمل نادیده گرفته شده و به سایر ابعاد فاجعه
انسانی در یمن از جمله وضعیت معیشت ،بهداشت و آموزش
کودکان اشارهای نداشته است.
انتقاد از گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد کودکان
یمنی حتی کار را بدان جا رساند که دیدهبان حقوق بشر
اعالم کرد «لیست سیاهی» که توسط آنتونیو گوترش،
دبیرکل سازمان ملل منتشر میشود دارای معیار دوگانه
نگران کنندهای است و برخی از طرفها در این لیست درج
میشوند و برخی دیگر به شکل غیرقابل توجیه درج
نمیشوند .به اعتقاد دیدهبان حقوق بشر؛ گزارش اخیر
دبیرکل سازمان ملل درباره کودکان یمنی بدعت خطرناکی
است چراکه از اهمیت نقض حقوق توسط برخی کشورها
کاسته شده یا این اقدامات نادیده گرفته شده است.
در عین حال بیشتر این انتقادات متوجه بخشی از گزارش
است که در آن گوترش نام ائتالف سعودی را از لیست
طرفهایی که حمالتی را به مدارس و بیمارستانها انجام
میدهند حذف کرده و در کمال ناباوری مدعی شده که
ائتالف عربی تدابیری را برای حمایت از کودکان یمن اتخاذ
کرده است .در همین ارتباط نیز دیدهبان حقوق بشر این
بخش از گزارش را توهم خوانده است.
گزارش بی پشتوانه
اما آن چه به کاهش اعتبار گزارش اخیر دبیرکل سازمان
ملل در مورد یمن منجر میشود ،نتیجه این گزارش است.
بسیار منطقی است که پس از انتشار این گزارش و در نتیجه
انتشار آن ،حداقل اقداماتی برای پیگیری فاجعه انسانی در
یمن و رسیدگی به اقدامات کشورهای متهم به نقض حقوق
کودکان یمنی از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل
انجام شود ،اما در عمل هیچگاه دولت ریاض و کشورهای
عضو ائتالف عربی بدلیل اقدامات جنگی در یمن مورد
تحقیق و بازپرسی بینالمللی از سوی مجامع رسمی حقوق
بشری وابسته به سازمان ملل قرار نگرفتهاند.
همچنین این گزارش سازمان ملل میتواند برای پیگیرد
قضایی عربستان در دیوان بینالمللی کیفری مورد استفاده

موجودی احساسی است و داشتن حق طالق سبب می شود
تحت تأثیر احساسات زودگذر خود درخواست طالق بدهد.
اما بعد از مدتی ممکن است از عمل خود پشیمان شده ،در
این صورت بازگشت او در واقع منجر به تضعیف جایگاهش
شده و بنیاد خانواده را متزلزل می کند .از طرف دیگر زن
پس از طالق حق زندگی دارد ،و می تواند مجدد ًا ازدواج
کند و صاحب فرزند شود ،اما داشتن فرزندی از ازدواج قبلی
او می توان مانع ادامه ازدواج و تشکیل زندگی جدید برای
زن شود و همچنین تأمین هزینه های فرزند بدون حضور
پدر ،برای یک زن می تواند سنگین باشد.
عزت زن در تناسب و نه تشابه
خشونت اسالم علیه زنانستم بر جنس زن در تعالیم و آموزه های اسالمی ،انتقاد
دیگری است که توسط برخی نظریه های ستمگری جنسی
فمینیستی مطرح می شود .دستاویز این گروه آیه ای از
قرآن است که در آن تنبیه بدنی زن را مجاز شمرده است.
ِظوهن و اهجُروهنَ فی
َ
«و الُالتی تخافونَ نشوزَهنَ فع
المضاجع و اضربوهنَ( ».نساء )3۴/در این آیه تنبیه زنان از
مرحله موعظه شروع شده و پس از آن ،دوری جستن از آنان
در بستر را طرح کرده و سپس به تنبیه بدنی ختم می شود.
در پاسخ به این شبهه با ذکر دالیلی می توان خشونت آموزه
های اسالمی و قرآن علیه زنان را رد کرد:
- ۱این ترتیب نشان می دهد تنبیه بدنی سومین مرحله
حل اختالف در خانه است و بدون گذار از مراحل پیشین روا
نیست .از طرف دیگر تنبیه زن در قرآن در حد نازل ترین

قرار گیرد ،اما هیچگاه این اقدام نیز از سوی سازمان ملل
دنبال و پیگیری نشده است.
در واقع سازمان ملل که با سیاستهای ضد و نقیض خود از
یکسو اقدامات ضدحقوق بشری عربستان سعودی علیه
کودکان و زنان یمنی را بصورت شفاهی محکوم میکند و از
سوی دیگر گام عملی را برای پیگیری این اتهامات دنبال
نمیکند ،نتوانسته است مانع از تداوم جنایات عربستان در
یمن شود و همین ناتوانی سازمان ملل باعث شده تا مقامات
ریاض گزارشهای سازمان ملل درباره یمن را همزمان با
ادامه جنگ و فاجعه انسانی زیرسئوال ببرند ،همان گونه که
هفته گذشته پس از انتشار گزارش دبیرکل سازمان ملل در
مورد یمن ،سرهنگ ارتش عربستان« ،ترکی المالکی» که به
عنوان سخنگوی ائتالف سعودی شناخته میشود ،گزارش
اخیر سازمان ملل درباره یمن را مجموعهای از «اطالعات
اشتباه» توصیف کرد .به عبارت دیگر از زمان آغاز جنگ
عربستان علیه یمن تا کنون طی چهار نوبت ،نام عربستان
در فهرست سیاه سازمان ملل قرار گرفته ،اما در عمل
اانتشار این فهرست نتیجهای در بر نداشته است .در نوبت
اول در ماه میزان  ۱3۹۴سازمان ملل در گزارش ساالنه خود
درباره کودکان در درگیریهای مسلحانه ،رسم ًا نام ائتالف
متجاوز سعودی را بهدلیل کشتار کودکان یمنی ،در لیست
سیاه ناقضان حقوق کودکان قرار داد و پس از مدتی این
گزارش بدون هیچ نتیجهای به فراموشی سپرده شد.
بعد از آن در ماه جوزا  ۱3۹5پس از آنکه نام عربستان
سعودی و کشورهای همپیمانش در تجاوز به خاک یمن،
برای دومین بار در فهرست سیاه سازمان ملل برای ناقضان
حقوق کودکان در مناطق جنگی قرار گرفت ،ریاض
فشارهای خود بر سازمان ملل برای حذف نامش از این
لیست تشدید کرد و بعد از تهدید و فشار مقامات سعودی و
رایزنیهای عربستان در راهروهای سازمان ملل بود ،که بان
کی مون دبیرکل سازمان ملل ناگزیر شد ،با صدور بیانیهای
وتنها با هدف جلب رضایت کشور پادشاهی عربستان
سعودی ،اعالم کند که نام ائتالفی را که عربستان سعودی
برضد تروریسم برعهده دارد ،از فهرست سیاه ناقضان حقوق
کودکان به صورت "موقت" به منظور بررسی آتی این مساله
حذف میکند .این اقدام سازمان ملل اگرچه موجی از

مرتبه ضرب است و نباید موجب کمترین آسیبی بر بدن زن
شود؛ موقتی بوده و باید به زودی از آن دست کشید.
- 2هدف خداوند از این آیه نشان دادن برتری مرد و ترویج
تنبیه زنان نبوده ،بلکه شرایط نزول آیه (جنگ احد) را باید
در نظر گرفت .پیامبر که همواره بر نهی تنبیه زنان تأکید
می کرد ،در شب احد به سبب بیم از میان رفتن اتحاد
داخلی میان مسلمانان ،به امر خداوند حکم عوض شد تا از
این طریق از گسست میان مسلمانان جلوگیری شود.
- 2در کنار این آیه ،در قران کریم به تأکیدهای فراوان تری
در اجتناب از ستمگری بر زنان ،بر می خوریم .در واقع
فرهنگ روابط زوجین در قرآن ،هرگز به دنبال آن نیست که
زوجین ،همچون دو مدعی در مقابل یکدیگر قرار گیرند و
خواهان حق و حقوق خود باشند ،بلکه در این فرهنگ ،آموزه
های اخالقی همچون مودت و گذشت و معاشرت به معروف
همواره محوریت دارند .در قرآن آمده است :و عاشروهن
بالمعروف یعنی با زنان به نیکی رفتار کنید.
- 3روایاتی که از پیغمبر اکرم (ص) و ائمه (ع) نیز نقل شده
که ضمن تکریم مقام زن ،از ستم بر آنها نهی می کنند .از
جمله :و انهن امانه ا ...عندکم فالتضاروهن والتعضلوهن؛ و به
درستی که زنان نزد شما امانت الهی هستند؛ پس بر آنها
ستم نکنید .خیرکم خیرکم لنسائکم وبناتکم؛ بهترین شما
آن است که بهترین برخورد را با زنان و دختران خود داشته
باشد.
ادامه دارد

محکومیتهای جهانی را به همراه داشت ،اما واکنشها در
همان حد محکومیتهای شفاهی باقی ماند.
سرانجام در دوره گوترش به عنوان دبیرکل جدید سازمان
ملل پس از بان کی مون ،در ماه میزان  ۱3۹6و در حال
حاضر در ماه سرطان  ۱3۹۷برای سومین و چهارمین نوبت
متوالی نام عربستان در میان نقض کنندگان حقوق کودکان
دیده میشود ،اما همچنان به مانند قبل این گزارشها فراتر
از انتشار در خبرگزاریها نخواهد رفت و به مانند گذشته
سازمان ملل ناتوان از پیگیری عملی موضوع است.
تقلیل فاجعه انسانی یمن به درگیری داخلی
همچنین آن چه در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و
سایر گزارشهای سازمانهای بینالمللی در مورد یمن بسیار
برجسته به نظر میرسد ،منحرف کردن موضوع یمن از
تجاوز غیرقانونی خارجی به استقالل و حاکمیت ملی یک
کشور عضو ناشی از سیاست های مداخله گرایانه عربستان
سعودی و دولت های عربی و غربی حامی آن به یک
درگیری داخلی است.
هم گزارش دبیر کل سازمان ملل و هم سایر گزارشهای
مجامع غربی در مورد یمن تالش دارند تا فاجعه انسانی و
بحران حقوق بشری ناشی از تجاوز ائتالف نظامی عربستان را
به درگیری داخلی محدود کنند که نتیجه اختالفات داخلی
در یمن است .در این صورت نقش عربستان نه به عنوان
عامل جنگ بلکه به عنوان حامی یکی از طرفهای درگیر در
جنگ کاهش مییابد و در عمل اتهامات علیه عربستان به
عنوان عامل درجه دو تقلیل خواهد یافت.
این در حالی است که عربستان خود بصورت مستقیم وارد
جنگ علیه مردم یمن شده و آن چه تحت عنوان حمایت از
دولت سابق منصور هادی از سوی ریاض عنوان میشود ،تنها
محدود به بخش کوچکی از اطرافیان رئیس جمهور فراری
یمن به شمار میرود نه مردم یمن.
امروز بمباران ائتالف نظامی عربستان علیه مردم یمن که
بصورت روزانه انجام میشود ،علیه ارتش و دولت مستقر در
صنعا میباشد و در عمل ریاض خود را در مقابل ارتش یمن
قرار داده است .در این صورت انحراف موضوع یمن به
درگیری داخلی در حقیقت نادیده گرفتن واقعیت میدانی در
صحنه جنگ یمن است .لذا آن چه که گزارش های سازمان
ملل را از جانبداری تبرئه میکند نام بردن صریح از ائتالف
عربی به عنوان «متجاوز» است که تاکنون مورد بی اعتنایی
از سوی گزارش های این سازمان قرار گرفته است.
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غیر از سرمقاله ،آراء و اندیشه های منتشر بهنویسندگان آن تعلق دارد.
هیئت تحریر در ویرایش و ویراستاری مطالبدست باز دارد.
مطالب ارسالی مسترد نمی گردد. لطفا در مطالب ارسالی ،آدرس دقیق و شمارهتماس خودتان را درج نمائید.

هشام پسر عبد الملک و پایان آن ،با دوازدهمین سال از
حکومت ابو جعفر منصور (المنصور باله) مشهور به دوانیقی
مصادف بوده است.
نهضت علمی امام صادق علیه السالم

امام صادق علیه السالم که ششمین امام معصوم است و
مذهب شیعه را با نام او به عنوان مذهب جعفری می
شناسند ،در سال  ۸۰یا  ۸3قمری در مدینه به دنیا آمد و
پس از رحلت پدر ،رهبری فکری و سیاسی شیعیان اصیل
پیرو مذهب امامیه را بر عهده گرفت .آن حضرت تا سال
 ۱۴۸قمری در قید حیات بود .در این مدت هزاران شاگرد
در محفل درسش حاضر می شدند و مورد ستایش تمامی
عالمان عصر خویش بود .در متون دینی شیعه ،چندین هزار
روایت از آن حضرت در تفسیر ،اخالق و به ویژه فقه ،رسیده
که باعث عظمت حدیث شیعه و موجب تقویت بنیه علمی
آن است.
برگی از دفتر زندگی امام صادق علیه السالم
جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب
علیهم السالم ،ششمین امام شیعیان ،و پنجمین امام از نسل
امیر المؤمنین (ع) کنیه او ابو عبد اله و لقب مشهورش
«صادق» است .لقبهای دیگری نیز دارد ،از آن جمله صابر،
طاهر ،و فاضل .اما چون فقیهان و محدثان معاصر او که
شیعه وی هم نبوده اند ،حضرتش را به درستی حدیث و
راستگویی در نقل روایت بدین لقب ستوده اند ،لقب صادق
شهرت یافته است.
والدت او ماه ربیع االول سال هشتاد و سوم از هجرت رسول
خدا (ص) ،و در هفدهم آن ماه بوده است .ولی بعض
مورخان و تذکره نویسان والدت حضرتش را در سال
هشتادم از هجرت نوشته اند و در ماه شوال سال صد و چهل
و هشت هجری به دیدار پروردگار شتافت .مدت زندگانی او
شصت و پنج سال بوده است.
نام مادر او فاطمه یا قریبه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر
است و ام فروه کنیت داشته است.
بیشتر شمایل آن حضرت مثل پدرش امام باقر(ع) بود .جز
آنکه کمی باریکتر و بلندتر بود .مردی بود میانه باال،
افروخته روی ،پیچیده موی و پیوسته صورتش چون آفتاب
می درخشید .در جوانی موهای سرش سیاه بود .بینی اش
کشیده و وسط آن اندکی بر آمده بودو برگونه راستش خال
سیاهی داشت .محاسن آن جناب نه زیاد پرپشت و نه زیاد
تنک بود .دندانهایش درشت و سفید بود و میان دودندان
پیشین آن گرامی فاصله داشت .بسیار لبخند می زد و چون
نام پیامبر برده می شد رنگ رخسارش زرد و سبز می شد.
در پیری سفیدی موی سرش بر وقار و هیبتش افزوده بود.
اوضاع زمانه و سیره سیاسی امام صادق علیه السالم
از آغاز والدت تا هنگام رحلت این امام بزرگوار ،ده تن از
امویان به نامهای :عبد الملک پسر مروان ،ولید پسر عبد
الملک (ولید اول)  ،سلیمان پسر عبد الملک ،عمر پسر عبد
العزیز ،یزید پسر عبد الملک (یزید دوم) ،هشام پسر عبد
الملک ،ولید پسر یزید (ولید دوم)  ،یزید پسر ولید (یزید
سوم) ،ابراهیم پسر ولید و مروان پسر محمد ،و دو تن از
عباسیان ابو العباس ،عبد اله پسر محمد معروف به سفاح و
ابو جعفر پسر محمد معروف به منصور بر حوزه اسالمی
حکومت داشته اند .آغاز امامت امام صادق (ع) با حکومت

اختالفات سیاسی و کشمکش های بنی امیه و بنی العباس
نسیم رحمتی بود که یکباره وزیدن گرفت و باقرالعلوم و
پس از او امام صادق  -علیهما السالم  -با استفاده از
موقعیت به دست آمده به ترسیم چهره روشن آیین
پرداختند و با بیان اخبار و احادیث فراوان انحرافات را
پیراستند و مردم را از گمراهی نجات بخشودند .به گونه ای
که مسلمانان و به ویژه شیعه امامیه در فکر و عقیده بر این
دو امام و خصوصا امام صادق اعتماد کرده ،بخش عمده ای
از دانش اهلبیت به وسیله آنان گسترش یافت .امام صادق با
گسترش حوزه علمی خویش دین را زنده کرد و جانی تازه
در کالبد بی رمق دین دمید.
شیخ مفید  -علیه الرحمۀ  -می نویسد« :آن قدر مردمان از
دانش حضرت نقل کرده اند که به تمام شهرها منتشر گشته
و کران تا کران جهان را فرا گرفته است و از احدی از علمای
اهل بیت این مقدار احادیث نقل نشده ،به اندازه ای که از
آن جناب نقل شده است .اصحاب حدیث ،راویان آن جناب
را با اختالف آراء و مذاهبشان گردآورده و عددشان به چهار
هزار تن رسیده و آنقدر نشانه های آشکار بر امامت آن
حضرت ظاهر شده که دلها را روشن کرده و زبان مخالفین را
از ایراد شبه الل گردانده است.
امام صادق علیه السالم و مرزبانی از دین
عصر امام صادق(ع) به عصر تضارب آرا و عقاید مشهور است؛
چرا که در آن زمان فرقه ها و دسته های متعدد به وجود
آمد و آشوب های فکری ،اندیشه های انحرافی و عقاید
گوناگون ظاهر گردید .به همین جهت بسیاری از طبقات
مسلمین در معرفت ذات و صفات خداوند و دیگر اصول
اعتقادی و احکام عملی دین و تأویل آیات قرآن کریم و
مسایلی از قبیل قضا و قدر ،جبر و تفویض ،مبدأ و معاد و
ثواب و عقاب دچار شبهه و اختالف شدند .به دنبال این
شبهات مکتب هایی؛ همچون خوارج ،معتزله ،متصوفه،
زنادقه ،جبریه ،شبهه ،قصاص ،تناسخیه و  ...پدیدار گشت و
مذاهب و فرقه های گوناگون به وجود آمد.
وجود انحرافات عقیدتی از یک سو و فراهم شدن فضای
مناسب برای بیان معارف دینی از سوی دیگر سبب شد تا
امام صادق(ع) حرکتی عظیم را برای اعتالی معنوی و دینی
مسلمانان آغاز کند .می توان موارد زیر را از جمله مهم ترین
فعالیت های آن حضرت در مبارزه با انحرافات برشمرد:
.۱بیان و شرح اصول اعتقادی صحیح؛ .2پاسخ به شبهات و
سؤاالتی که از ناحیه مسلمانان و شیعیان مطرح می
شد.3،جلسات درس ،یا دانشگاه بزرگ جعفری .۴تعلیم و
تربیت شاگردان متخصص .5مناظرات علمی امام جعفر
صادق(ع)
امام صادق علیه السالم ،رئیس مذهب شیعه
در زمان امام صادق (ع) فضای باز علمی به وجود آمد به
گونه ای که مذاهب مختلفی در جامعه ایجادشده و راه ها و
مسلک های گوناگونی طی شد ،در چنین شرایطی حضرت
صادق (ع) یکی از ارکان بودند و وقتی به امام صادق(ع) و
شیعیان امامیه می رسیدند ،در رأس آن ها ،رهبر آن ها و
خط دهنده امامیه و شیعه حضرت صادق(ع) بود و در همه
زمینه ها حضرت برای گفتن حرف های فراوانی داشتند و
برای اشکال جواب داشت و بهترین موضع گیری ها در میان

امت اسالمی در جهات مختلف را حضرت جعفر بن محمد
الصادق عرضه می کردند به این ترتیب ایشان به عنوان یک
شاخص در میان امت درآمدند و عالمت و مشخصه ممیزه
امامیه ،در وجود نازنین حضرت صادق (ع) تبلور پیدا کرد و
در این برهه تاریخی تا امروزه ،ما را جعفری می نامند که
حضرت جعفر الصادق(ع) ازنظر ما به عنوان نماینده
پیامبر(ص) و ائمه(ع) قبل و بعد از خودشان معرفی شدند و
این مذهب را مذهب جعفری نامیدند .این جهت تاریخی نام
گذاری مذهب بود.
امام صادق علیه السالم ،آبشار فضل و دانش
روزی جعفر صادق(ع) در محضر پدرش محمدباقر(ع) به این
قسمت از فیزیک ارسطو رسید که در جهان بیش از چهار
عنصر وجود ندارد که عبارت است از :خاک ،آب ،باد و آتش.
جعفر صادق(ع) ایراد گرفت و گفت« :حیرت میکنم که
مردی چون ارسطو چگونه متوجه نگردیده که خاک یک
عنصر نیست ،بلکه در خاک عناصر متعدد وجود دارد و هر
یک از فلزات که در خاک است یک عنصر جداگانه به شمار
میآید».
از زمان ارسطو تا دورهی جعفر صادق(ع) تقریباً هزار سال
گذشته بود و در اندیشهی هیچ کس خطور نمیکرد که با
آن عقیده مخالفت نماید .بعد از هزار سال یک پسر که هنوز
دوازده سال از عمرش نمیگذشت ،گفت که خاک یک
عنصر نیست ،بلکه متشکل از عناصر متعدد است .همین
پسر بعد از این که خود شروع به تدریس کرد ،عنصر دیگر
را هم از لحاظ بسیط بودن تخطئه نمود و گفت« :باد یک
عنصر نیست ،بلکه متشکل از چند عنصر است».
اگر در مورد خاک میپذیرفتند که یک عنصر نیست و چند
عنصر است ،در مورد باد کسی از لحاظ اینکه یک عنصر
است ،تردید نداشت( .مغز متفکر جهان شیعه -مرکز
مطالعات اسالمی استراسبورگ)
ادب آموزان مکتب امام صادق علیه السالم
تعدادشاگردان امام صادق علیه السالم را عده ای از محققان
و دانشمندان شیعه چهار هزارتن دانسته اند و تنها از جواب
سوالهایی که از آن حضرت می شد ،چهار صد رساله نگارش
یافته است .بعضی از شاگردان امام صادق(ع) دارای آثار
علمی و شاگردان متعددی بودند ،به عنوان نمونه هشام بن
حکم سی و یک جلد کتاب نوشته و جابربن حیان نیز بیش

از دوصد جلد کتاب در زمینه های گوناگون به خصوص
رشته های علوم عقلی ،طبیعی ،فیزیک و شیمی تصنیف
کرده بود .ابان بن تغلب در مسجدالنبی جلسه درس داشت و
آنگاه که وارد مسجد می شد ستونی را که پیامبر(ص) تکیه
می داد ،برای او خالی می کردند.
شاگردان امام صادق(ع) منحصر به شیعیان نبودند ،بلکه
پیروان سنت و جماعت نیز از مکتب آن حضرت برخوردار
می شدند؛ پیشوایان چهارگانه اهل سنت بالواسطه یا با
واسطه شاگرد امام صادق(ع)بودند .ابوحنیفه در راس این
پیشوایان قرار دارد که به گفته خودش ،دو سال شاگرد امام
بوده و اساس علم و دانشش از این دوسال است.
شهادت امام صادق علیه السالم
در فصول المهمه و مصباح کفعمی (به نقل مجلسی در بحار)
نیز در کتابهای دیگری آمده است :امام را زهر خوراندند.
ابن شهر آشوب در مناقب نوشته است ابو جعفر منصور او را
زهر خورانید ،زیرا با کینه ای که منصور از او داشت و بیمی
که از روی آوردن مردم بدو در دل وی راه یافته بود ،آسوده
نمی نشست.
ابن فضال روایت کند :نزد ام حمیده رفتم تا او را به رحلت
امام تعزیت دهم .گریست و من از گریه او به گریه در آمدم.
پس گفت :اگر ابو عبد اله را هنگام مرگ می دیدی چیزی
شگفت مشاهدت می کردی .چشم خود را گشود و گفت :هر
کس را با من خویشاوندی دارد گرد آورید .همه را گرد
آوردیم .بدانها نگریست و گفت :شفاعت ما به کسی نمی
رسد که نماز را سبک بدارد.
کلینی به روایت خود از امام موسی بن جعفر روایت کند :من
پدرم را در دو جامه شطوی کفن کردم که آن دو ،جامه
احرام او بود و در جامه ای از جامه هایش و عمامه ای که از
علی بن الحسین بود برای آنکه آن را به چهل دینار خریده
بود.
مسعودی در مروج الذهب می نویسد :در سال  ۱۴۸هجری
ده سال از خالفت منصور گذشته بود که ابو عبد اله جعفر
بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب وفات
یافت وی در قبرستان بقیع و در کنار پدر و جدش به خاک
سپرده شد .به هنگام وفات  65سال داشت و گفته شده که
او را مسموم کرده بودند.
انتهای مطلب

روابط میان ازبکستان و افغانستان گسترش میيابد

در دیدار رئیس اجرائیه افغانستان و وزیر خارجه ازبکستان ،روابط منطقهای ،اقتصادی و افزایش همکاریهای مشترک
علمی-فرهنگی میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
«عبداله عبداله» رئیس اجرائیه افغانستان با «عبدالعزیز کاملوف» وزیر امور خارجه ازبکستان و هیئت همراه وی دیدار و
گفتوگو کرد .رئیس اجرائیه افغانستان در این دیدار گفت :بهبود و گسترش روابط میان دو کشور رضایتبخش است و
صفحه جدیدی از روابط میان ازبکستان و افغانستان گشوده شده است.
عبداله همچنین تالش ازبکستان برای تحقق صلح و ثبات در افغانستان را با ارزش خواند.
کاملوف نیز در این دیدار ،تحول مثبت در روابط دو کشور را به نفع رفاه ،صلح و استقرار در منطقه خواند و بر ایفای نقش
موثرتر ازبکستان در راستای تأمین صلح در افغانستان ،تاکید کرد.
همچنین در این دیدار ،روابط منطقهای ،اقتصادی و افزایش همکاریهای مشترک علمی-فرهنگی میان دو کشور مورد
بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

