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تأملی بر فلسفه و فضیلت عید سعید فطر

ــــــــــسرمقاله

چین و نقش جدید آن
در افغانستان
حفیظ اهلل زکی
چین یکی از کشــورهای مهم و تأثیرگذار در تحوالت جهانی و
منطقه ای به شــمار می رود .قدرت نظامی و اقتصادی چین این
کشور را در ردیف ده کشور قدرتمند جهان قرار داده است .نقش
چین در فعل وانفعاالت منطقه و شکل گیری ایتالف ها و سازمان
های منطقه ای نیز بر کسی پوشیده نمی باشد.
در سالهای اخیر چین موازی با رشد اقتصادی ،توانایی نظامی خود
را نیز باال برده است .این کشــور 596هزار و 961كيلومتر مربع
مساحت دارد .این کشور14هزار و 500كيلومتر خط ساحلي و22
هزار و 117كيلومتر مرز مشــترك دارد .هم اکنون بودجه نظامي
چين بیشتر از صد میلیارد دالر می باشد.
چین از لحاظ اقتصادی نیز پیشــرفت چشمگیری داشته است و
به عنوان دومین کشــور اقتصادی دنیا شناخته می شود .چین در
حال رقابت سرســختانه با آمریکا در بازارهای بین المللی است و
تعدادی از کارشناسان معتقداند که تا سال  2020چین در اقتصاد
خود از آمریکا پیشی گرفته و عنوان اولین کشور اقتصادی جهان
را به خود اختصاص خواهد داد.
سیاست خارجی چین بر اصل عدم مداخله بر امورات کشورهای
دیگر استوار می باشــد؛ اما ظرفیت های نظامی و اقتصادی چین
در ســال های اخیر اقتضاأت جدیدی را خلق کرده است که در
موارد ضروری و برای حفاظت از منافع این کشور ،امکان مداخله
در کشــورهای دیگر را امکان پذیر می سازد .این امر بر سیاست
خارجی چین اثر گذاشته و دیپلماســی چین را در تحوالت بین
المللی فعال تر کرده است.
سیاســت های چین در افغانســتان نیز بر اصل بیطرفی و عدم
مداخله استوار بوده است .مناسبات این کشور با افغانستان بیشتر
بر محورهای اقتصادی و تجاری استوار بوده است .پس از حمالت
یازدهم سپتامبر و تشــکیل ایتالف بین المللی مبارزه باتروریزم
با این که چین از اهداف ایتالف حمایــت کرد؛ اما نیروی نظامی
به افغانســتان نفرستاد .چین با توجه به حضور پررنگ آمریکا در
افغانستان ،سیاســت های محتاطانه تری را در قبال افغانستان
دنبال کرد و ســعی کرد حساسیت آمریکا را بر نیانگیزد؛ اما پس
از طرح جدول زمانبندی خروج نیروهای بین المللی از افغانستان،
این کشــور نقش مثبت تر و فعال تری در قبال افغانستان اختیار
کرده است .چین در سال های اخیر تالش های دیپلماتیک خود را
به منظور دسترسی به صلح ،امنیت و ثبات دوامدار در افغانستان
تشدید کرده و روابط خود را بیشتر از پیش با حکومت افغانستان
تحکیم کرده است.
چین منافع خود را در امنیت افغانســتان جســتجو می کند و از
اینرو تمام کوشــش های این کشــور بر محور صلح و امنیت این
کشور استوار می باشــد .نگرش مثبت چین برای جلب همکاری
های منطقه ای و بین المللی در مورد افغانستان بارها در کنفرانس
های منطقه ای و بین المللی به اثبات رسیده است.
مناسبات دیرینه و دوستانه چین با پاکستان و منافع مشترک این
کشور با روسیه ،ایران و هند و نقش برازنده چین در سازمان های
منطقه ای از جمله سازمان شانگهای ،موقعیت این کشور را برای
ایجاد هماهنگی منطقه ای در باره امنیت افغانستان باال برده است.
هماهنگی هایی که بدون شک امنیت و آوردن ثبات در افغانستان
را قابل دسترس تر و اطمینان بخش تر می سازد.
مهمترین هدف چین در افغانســتان ایجاد امنیت در این کشور
است .این مسأله با توجه به منافع گسترده آن کشور در منطقه و
از جمله در افغانستان ،مسؤلیت چین به عنوان یک قدرت بزرگ
جهانی و وضعیت پیچیده و خطرناک « سین کیانگ» قابل توجیه
می باشد.
کمک های تســلیحاتی چین به افغانستان که برای نخستین بار
صورت می گیرد ،نشــانه عزم و تصمیم جــدی «پیکینگ» برای
کمک به امنیت افغانستان است .این کمک ها رویکردجدید چین
را در قبال افغانستان و منطقه توضیح می دهد .مهم این است که
آمریکا نیز در یک سال اخیر از نقش چین در افغانستان ستایش
کرده و خواهان همکاری های عملی این کشــور در آوردن صلح و
ثبات در افغانســتان شده است .دراین صورت ما باید به همکاری
های بیشتر بین المللی در قبال افغانستان امیدوار باشیم و از این
فرصت ها بهتراستفاده ببریم.

عید ســعید فطر یکی از دو عید بزرگ در
سنت اسالمی است که در میان مسلمانان
از جایگاه و حرمت فوق العاده ای برخوردار
اســت که در باره آن احادیث و روایات بی
شماری وارد شده اســت .یکی عید فطر و
دیگری عید قربان (یا عید اضحی) است .در
روایت آمده است زمانیکه پیامبر اسالم از
مکه به مدینه منوره هجرت نمود ،مردم آن
دیار در هر سال دو روز را جشن می گرفتند
پیامبر اسالم از مردم مدینه در مورد این دو
جشن پرسید که چرا در این روزها عید می
گیرند؟ در جواب گفتند ما قبل از مشــرف
شدن به اسالم این دو روز را روزهای جشن
معیــن نموده بودیم کــه در این دو روز به
تفریح و خوشــحالی می پرداختیم پیامبر
اسالم فرمود :خداوند در مقابل این دو روز،
دو روز دیگری را نسبت به همچو جشن ها
فضیلت و برتری داده اند .و برای مسلمانان
مقرر نموده که یک روز آن عید فطر و روز
دیگر آن عید سعید اضحی است.
اما عید فطر ،مســلمانان روزه دار که ماه
مبارک رمضان را به روزه داری به پا داشته
و از خوردن و آشــامیدن و بســیاری از
کارهای مباح دیگر که به نوعی مبطل ورزه
به حساب می اید امتناع ورزیده اند اینک
پس از گذشت یک ماه روزه داری و عبادات
خالصانه در نخســتین روز ماه شوال اجر و
پاداش خود را از خداوند می طلبند ،اجر و
پاداش کــه خود خداوند به آنان وعده داده
است را جشن می گیرند.
واژه عید:
کلمه عید یک واژه عربی اســت که از فعل
عاد (عود) .یعود بمعنی بازگشت گرفته شده
است و لذا به ایامی که مشکالت گروه ،قوم،
خانواده و فرد برطرف می شــد و به راحتی
و پیــروزی نائل می آمدند آنروز را عید می
نامیدند.
از همیــن روی امام معصوم(ع) می فرماید:
در آن روز که از تو گناه سر نزند همان روز
برایت عید است .و حضرت مسیح روز نزول
مائده را روز عید (بازگشــت) به پیروزی،
پاکی و ایمان به خدا دانســته و آنرا روز به
عید نام گذاری کرده اســت .روایت شده
که نزول مائده در روزهای یکشنبه صورت
می گرفت ،بدین ســان روزهای یکشنبه از
احترام خاص در بین مســیحیان برخوردار
است.
کلمه عید تنها یکبار در قرآن در قرآن کریم

محراب علی دانش

آمده است ،آنجا که می فرماید:
الهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون
لنا عیدا ً الولنــا و اخرنا و آیه منه» روز اول
رمضان ماه شــوال را نیز به این لحاظ عید
نامیده اند ،که امر به امساک ،صوم برداشته
شده و به مســلمانان دستور داده شده که
روزه خــود را افطار کننــد و به خوردن و
آشامیدن رو آورده اند.
واژه افطار :و اینکه چرا این عید را عید فطر
نامیده اند؟
افطار از فطور اخذ شــده و فطور به معنای
خوردن و نوشیدن است :لذا انسان مسلمان
پس از یک روز ،روزه گرفتن طبق دســتور
اسالم در وقت اذان شرعی افطار می نماید
و اجازه خوردن و آشــامیدن می گیرد .لذا
مسلمانان در این روز فرخنده در اثر یکماه
تالش و عبادت و اســتفاده های بی شمار
معنوی از ضیافت الهی به صفایی باطن نیز
دســت پیدا نموده و در حقیقت شخصیت
واقعی خویش را بازیافته اند.
فطرت پاک انســانی او که در طی یک سال
در اثر غبارهای جهــل ،نادانی و غفلت به
انواع گناهان و معصیت الهی مبتال شــده و
حال که در پرتــوی فضای معنوی آن ماه و
تالشهای خویش به یک زندگی نوین دست
یافته اســت ،از این روی این زندگی را می

توان به (بازگشت به خویشتن) نامید.
اما عید از منظر روایات:
امیرالمومنین علــی(ع) در یکی از اعیاد
فطر خطبه خواندنــد و در آن مومنان را
بشــارت و مبطالن را بیم داده اند .که می
فرماید :ایهاالناس! ان یومکم هذا یوم بثاب
فیه المخسون و یخســر فیه المبطلون و
هوا اثبه بیوم قیامکم ،فاذکروا بخروجکم
مــن منازلکم ال مصل کم خــرو کم من
االجد ایشــا الی ربکم و اذکروا بوقوفکم
فــی مصال کم و وقوف بیــن یدی ربکم و
اذکرو به رجوعکم الی منازلکم و رجوعکم
الی منازلکــم و رجوعکم الی منازلکم فی
الجنــه و -یعنی ای مردم! این روز شــما
روزی اســت که ینکوکاران در آن پاداش
می گیرنــد و زیانکاران و تبهکاران در آن
مأیوس و ناامید می گردند و این شباهتی
زیاد به روز قیامتی تان دارد .پس با خارج
شدن از منازل و رهسپار جایگاه نماز عید
شــدن به یاد آورید خروج تان از قبرها و
رفتنتان را به سوی پروردگار ،و با ایستادن
در جایگاه نماز به یاد آورید ایســتادن در
برابر پروردگار تان را و با بازگشت به سوی
منازل خود ،متذکر شوید بازگشت تان را
به ســوی منازل تان در بهشت برین .ای
بندگان خدا ،کمترین چیزی که به زنان و

مردان روزه دار داده می شــود ،این است
که فرشته ای در آخرین روز ماه رمضان به
آنان ندا می دهد و می گوید :هان! بشارت
تان باد ،ای بندگان خدا گناهان گذشــته
تان آمرزیده شــد ،پس بــه فکر آینده
خویش باشید که چگونه بقیه ایام خویش
را بگذرانید .از مجموع سخنان معصومین
چنین استفاده می شود که روز عید فطر،
روز مزد گرفتن و بازگشت به فطرت انسانی
اســت .و لذا در این روز مستحب است که
انسان بســیار دعا کند و به یاد خدا باشد
و روز خود را به بطالت و سستی نگذراند و
خیر دنیا و آخرت بطلبد.
امام ســجاد(ع) در دعای مــی فرماید:
خداوندا در این روز عید فطرمان که برای
مومنان روز خوشــحالی و روز اجتماع و
گردهمایــی قــرار داده ای از گناهی که
مرتکب شــده ایم و هر کار بدی که کرده
ایم و هر نیت ناشایسته ای که در ضمیرمان
نقش بسته است بسوی تو باز می گردیم.
این روز بزرگ عالوه بر جایگاه معنوی که
دارد ،روز مســرت و خوشحالی فقیران و
مســتمندان نیز می باشد زیرا در این روز
مسلمانان با پرداخت صدقه فطر بسیار از
مشــکالت زندگی آنان را رفع می کنند .و
صدقه فطر یکی از وجیبه الهی و امر بسیار

نیکو و شایسته ای است که قبل از افطار روز
پرداخت می گردد.
فلسفه زکات فطریه:
زکات فطر یکی از اقســام زکات است که
پرداخت آن در ماه مبارک رمضان به ویژه
بــرای روزه داران این ماه واجب شــمرده
شده و به نوعی مکمل و تمام کننده این ماه
معنوی و عامل برای قبولی روزه ماه مبارک
رمضان و موجب حفظ انسان از مرک در آن
سال و سالمتی جسم و پاک سازی روح از
رزائل اخالقی می گردد.
طبق روایت ابن عباس رضی اهلل عنه که از
پیامبر(ص) نقل کرده که فرمود:
دادن زکات فطره از کوچک و بزرگ ،آزاد و
برده و نیز کسانیکه نفقه آنها بر عهده شما
است می باشد تعلق دارد .و در جای دیگر
از ذکات فطره به صدقــه تعبیر نموده می
فرماید( :الصدقه تطفی الخطیئه کما یطفی
الماءالنار) صدقه گناهان را محو و نابود می
کندهمانطوریکه آب آتش را بی اثر می کند،
صدقه ذکات فطر باید قبل از نماز عید فطر
بدست صاحبانش برسد.
در حدیث آمده است که اگر کسی که قبل
از نماز عید ،فطریــه را ادا نماید آن مورد
قبول واقع گردد و اما اگــر بعد از نماز ادا
گردد ،مانند ســایر خیرات و صدقات ،یک
صدقه بحســاب می آید .در مورد اهمیت
این وجیبه الهی آیات و روایاتی زیاد آمده
است از جمله در آیات  ۱۱و  ۶۰سوره توبه و
آیه  ۱۲سوره مائده از آثار فوائد اخروی این
عمل انسانی بیان گردیده است و مومنان را
به پرداخت آن توصیــه نموده اند .و از آن
به عمل صالح تعبیر کرده اســت که باعث
طهارت ،پاکیزگی ،رشد و نمو در انسان می
شود.
نکته که قابل توجه این است که این سرمایه
هنگفــت اگر بصورت منطقی ســاماندهی
گردد و تحت نظارت دقیق یک نهاد معتبر
و به مرکزیت واحد جمع آوری گردیده و به
افراد نیازند با حفظ حرمت خانواده ها توزیع
شود می توانند بار مشــکالت بسیاری از
مستمندان جوامع اسالمی را مرتفع سازند.
که این خــود می تواند یکی از عوامل مهم،
کامل بودن دین مقدس اســام را به ثبوت
برســاند .بدین لحاظ که در ابعاد مختلف
زندگی جامعه بشری توجه خویش را مبذول
داشته اند .چه زندگی دنیایی و چه زندگی
توام با سعادت آخروی.

ميراث انگلستان براي اتحاديه اروپا
برنارد کازن /مترجم :باقر جهانبانی/قسمت اول

بروکســل و لندن بي شــک راهي براي
آرايش جديد خروج بريتانيا توســط راي
مردم در  ٢٣جــون خواهند يافت .ولي
نتيجه رفراندم در « بيرون رفتن» بريتانيا،
رهبران اروپائي را بــه تجديد نظر کامل
در پروژه مشــترک ،که زير فشار بريتانيا
به يک « بازار بزرگ» محدود شــده بود،
مجبور خواهد کرد.
بحث هاي سياســي اغلب شــکل جدال
با اعداد بخود مي گيــرد اگر چه فقط به
اين خالصه نمي شود.کارزار رفراندم ٢٣
جون در انگلســتان در مورد «ماندن» يا
«بيرون رفتن» از اتحاديــه اروپا ،که به

 کارتون روز

پيروزي«بيــرون رفتــن» از اتحاديه اروپا
منجر شد گواه اين ادعاست .هر يک از دو
اردوگاه ،کارشناسان ،البي ها و مو سسات
گوناگوني را بســيج نمودنــد وانبوهي از
تحقيقات پيشــگويانه -البته متضاد -در
مورد فوايد وخطرات ،بويژه اقتصادي ومالي
« بيرون رفتن» از اتحاديه اروپا ارائه کردند.
در مقابل ،شــهروندان بريتانيائي کمتر يا
هيچ اطالعي در مورد چگونگي نفوذ وتاثير
گزاري کشورشان بر شــيوه هاي سياسي
اتحاديه اروپا ندارند .کساني که در بروکسل
ودر اکثــر پايتخت هاي اروپائي از اين نفوذ
ابراز خرســندي مي کنند ،ولــي از فرياد
زدن آن بر ســر بامها اجتناب مي نمايند.
و کساني که به ســختي آنرا مي پذيرند ،از
جمله فرانســه ،نمي خواهند پيش همگان
از ناتواني خويش در مهار بريتانيا سخن به
ميان آورند.
به غير از فرانســه که در حــال جنگ در
بســياري از صحنه ها ي خارج از کشــور
است ،ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا،
تا حد زيادي خواســته هاي اســتراتژي
بين المللي شــان را به افق اروپا و سازمان
معاهده اتالنتيک شــمالي (ناتو ) محدود
کرده اند .آنها در محدوده اتحاديه اروپا يا
حتي حوزه يور با قبول محدوديتها ومزاياي
فرضي آن اظهار نظر مي کنند وفکر مذاکره
رو در رو و يا مقابله بــا « اروپا» را ندارند.
يونان تحت فشار هم پيمانانش که تهديد به
اخراج از حوزه يورو شد ،استثنائي است که
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اين قاعده را اثبات مي کند.
از بعــد از جنگ دوم جهانــي ،نخبگان
سياســي بريتانيا ،وضعيتي کامال متفاوت
اختيار کرده اند .دين اچســن وزير دولت
رئيس جمهور آمريکا هــري ترومن بين
ســالهاي  ١٩٤٩و  ١٩٥٣در سخنراني ٥
دسامبر ١٩٦٢از اين وضعيت با بياناتي در
مورد « خروج بريتانيا از اروپا» ،که پس از
آن تاريخ نيز مدام واز جمله اخيرا در بحث
« بيرون رفتن» باز هم تکرار شــد ،انتقاد
کرد  «:بريتانيا امپراتوريش را از دســت
داده وهنوز نقش تازه اي در جهان نيافته
است .زمان تالش براي يافتن نقش قدرتي
مستقل -يعني نقشــي بر پايه« روابطي
ويژه» با آمريکا بــا تکيه بر جايگاهش در
راس کشورهاي مشترک المنافع که هيچ
ســاختار و قدرتي ندارد ،به پايان رسيده
است».
يتيم شدن «جهان انگليسي زبان»
درآن زمان اين ســخنان جار وجنجال در
بريتانيا به پا کرد ،به خصوص که طرز بيان
وينستون چرچيل در دو سخنراني تاريخي
در  ١٥سال قبل را به سخره گرفته بود .در
ســخنراني اول ٥،مارس  ١٩٤٦در زوريخ،
نخســت وزير بريتانيا ،ايجاد يک اروپاي
فدرال با حمايت انگلســتان ولي از بيرون
را توصيه کرد «:ما با شــما هستيم ولي از
شما نيستيم» .در دومين سخنراني در سال
 ١٩٤٨در برابر کنگره حزب محافظه کار او
تئوري « سه دايره» را توضيح مي دهد که

در تقاطع آنها ،به باور او بريتانيا قرار دارد:
نخست کشــورهاي انگليسي زبان -يعني
همچنين آمريکا و قلمرو « سفيد»(کانادا،
استراليا ونيوزلند) -ســپس اروپا ودايره
سوم کشورهاي مشــترک المنافع( .)٢و
بريتانيا خارج از تعلق به يکي از اين ســه
دايره قرار دارد ،حتي نزديکترين آن يعني
اروپا.
اين اواخر يک عبارت به تکرار در رسانه ها
براي توصيف رابطه بين بريتانيا و اتحاديه
اروپا بکار گرفته مي شــود  «:نيمه جدا»،
کلمه اي کــه خانه هاي مجــاور با ديوار
مشــترک حومه لندن را تداعي مي کند.
اتحاديه متشــکل از دو خانه است :يکي
که  ٢٨اطاق دارد -که يکي از آنها بريتانيا
ســت -و خانه ديگر شامل تنها يک اطاق
انگلستان است .بسته به شرايط انگليس
در يکي از اين خانه ها مســتقر مي شود.
امتياز هاي بدســت آمده توســط داويد
کامرون نخســت وزير در شوراي اروپائي
 ١٨و  ١٩فبروری  ٢٠١٦تاکيدي است براين
وضعيت(.)٣
ادعــاي «روابط ويژه» بــا آمريکا چندان
آســان بنظر نمي آيد .اين توهم دير ينه
در سال  ٢٠١٣به مناسبت افشا گري هاي
آقاي ادوارد اســنودن در مــورد نظارت
جهاني شبکه آژانس ملي امنيت آمريکا(
ان اس اي) از نــو مطرح شــد .آنچه که
محافل اطالعاتي از آن اطالع داشــتند در
معرض ديد همگان قرار گرفت« :گوشهاي

بزرگ» که تمامي پيامهاي سياره را به نفع
آمريکا شــنود مي کنند ،فقــط آمريکائي
نيستند بلکه اسراليائي ،بريتانيائي ،کانادائي
ونيوزالندي نيز هســتند .تعيين کنندگان
راهبرد هــاي واشــنگتن در واقع فقط به
پيمان کاران دست دوم خود اطمينان کامل
دارند که با آنها هم زبانند.
اين باشگاه« پنج چشــم» ()five eyes
پس از جنگ جهاني دوم با معاهده ســري
به ســر کردگي آمريکا رسميت يافت ،که
قــرار داد آژانس روابط مخفــي بريتانيا-
آمريکا(United Kingdom - United
States
Communications
 Intelligence Agreementيــو کي
يو اس اي) در ســال  ١٩٤٦شروع آن بود.
بين اين پديــده و تصور اينکه اين « جهان
انگليســي زبان» قطب قدرتــي در کنار
اتحاديه اروپا تشــکيل مي دهد که لندن
مي تواند از طريق آن آينــده بين المللي
اش را تامين کنــد ،دره عميقي وجود دارد
که باراک اوباما همانند بيشــتر از روساي
جمهور قبلي قصد عبور از آن را ندارند .در
 ٢٢اپریل  ٢٠١٦رئيس جمهور آمريکا طي
سفرش به لندن با قاطعيت به ميزبانانش ياد
آوري کرد که ،مانــدن بريتانيا در اتحاديه
اروپا مسئله منافع ملي بريتانيا است -يعني
تنها چيزي که براي امريکا به حســاب مي
آيد -.حتي اگر « جهان انگليســي زبان »
هنوز طنين احساسي و فرهنگي پر قدرتي
در کانادا ،استراليا و نيوزلند دارد ،نمي توان
آنرا الويت اين دولتها بشمار آورد ،دست کم
بداليل ژئوپليتيک :اوتــاوا قبل از هر چيز
بايد رابطه اش را با همســايه بزرگ جنوبي
مديريت کند ،و کانبرا واکالند مي بايســت
جايگاهشــان را در حوزه آسيا -اقيانوس
آرام بيابند.
اين گريز از مرکز قطب انگليســي قدرت،
نشــان مي دهد که ســاختن يک جامعه
سياسي فقط با ســيمان زبان تا چه اندازه
مشکل است .ولي عالقه مندان به « جهان
انگليســي زبان » که فرو پاشي آنرا مذمت
مي کنند ،هنوز متوجه نشده اند که تا بحال
پيروزي بزرگي بدست آورده اند .هم اکنون
« جهان انگليســي زبان » دوم که در حال
رشد اســت وجود دارد( .)٤اتحاديه اروپا
بيش از پيش انگليسي اســت .اين را مي
توان در بسياري از عرصه هاي علمي و فن
آوري ،در مديريت شرکتها ،آموزش عالي،
ارتباطات کسب وکار وتجارت مشاهده کرد
که زبان انگليســي جايگزين زبانهاي ملي
شده است.
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