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وضعیت را
آشفته تر نسازید
حفیظ اهلل زکی

حکومت وحدت ملی از مشــروعیت ضعیف قانونی برخوردار می
باشد .حکومت ها در نتیجه انتخابات به وجود می آیند .انتخابات
فرایند گردش نخبگان را آســانتر می سازد و از استبداد و تمرکز
قدرت جلوگیری می کند .فلســفه یک انتخابات آزاد ،عادالنه و
شفاف این اســت که برنده و بازنده داشته باشد و روند انتخابات
گام به گام مطابق با قانون اساســی و انتخابات به پیش برود .ولی
انتخابات سوم ریاست جمهوری به جنجال های سیاسی انجامید و
کشور را تا مرز درگیری های خونین داخلی سوق داد.
در انتخابات ریاســت جمهوری برنده و بازنده آن اعالم نشــد و
حکومت مصلحتی بــر مبنای توافقنامه سیاســی میان دو تیم
انتخاباتی شکل گرفت.
پس در ایجاد حکومت وحدت ملی قانون اساسی و قانون انتخابات
نادیده گرفته شد و این انتخابات بر بنیاد قانون اساسی و انتخابات
تشکیل نگردید .توافقنامه سیاسی مبنای قانونی ندارد و در هیچ
جای قانون و تحت هیچ شــرایطی چنین توافقنامه ای پیش بینی
نشده است .اصل مسأله این است که آیا انتخابات درست بوده یا
نه؟ اگر درســت بوده باید برنده و بازنده داشته باشد و تیم برنده
حکومت را در دست بگیرد .اگر درست نبوده و سطح تقلب در آن
چشمگیر بوده ،پس باید انتخابات باطل اعالم می شد.
تقسیم  50 -50قدرت میان دوتیم رقیب از اصل با قوانین رسمی
کشــور مغایرت دارد ،اما این که چرا تقسیم قدرت مساوی میان
دوتیم انتخاباتی با مخالفت های عمومی روبرو نگردید واعتراضات
گسترده را در کشور دامن نزد ،دلیلش در نظر گرفتن مصالح باالتر
بود که به ثبات و پایداری نظام سیاسی در کشور ارتباط می گرفت.
خطر ســقوط نظام و شــروع فصل تازه ای از ناامنی ،اغتشاش و
جنگ ،مردم را مجبور کرد تا از توافقنامه سیاسی استقبال کنند و
سلطه حکومت توافقی را بپذیرند.
گرچند مقامات بلندپایه حکومتی ،که از پوســت و گوشت و حتا
اســتخوان مردم فقیر و گرسنه ،کاخ های بلند و مفشن ساخته و
فرش و سفره شــان را از خون هزاران نفری رنگین می کنند که
در رویدادهای مختلف در این کشور کشته می شوند ،نمی توانند
وضعیت فالکت بار این مردم را درک کنند؛ اما باید گفته شود که
امروز مردم در غفلت دولتمداران با فجایع فقر ،گرسنگی ،بیکاری
و ناامنی دســت و پنجه نرم می کنند .مردم همه روزه در خانه ها،
قریه ها و مسیرهای رفت و آمدشان کشته می شوند .مردم قدرت
تأمین نیازمندی های اولیه شان را ندارند .آرامش روانی خانواده ها
برهم ریخته و زندگی به تمام معنا به یک جهنم تبدیل شده است.
با این حال مردم از حکومت می خواهند که با اختالفات شان بیش
از این آنان را به تباهی و نابودی نکشانند.
اختالفات سران حکومت وحدت ملی تا هنوز تاوان ها و خسارت
های جبران ناپذیری را بر زندگی ،اقتصاد و امنیت مردم وارد کرده
و امنیت شــغلی آنها را به مخاطره انداخته است .این حکومت نه
برای مردم امنیت آورده توانســت و نه وضعیت مشقت بار زندگی
آنان را به لحاظ اقتصادی بهبود بخشــید ،پس حداقل انتظار این
اســت که نظم نیم بند موجود را حفظ کرده و بیش از این سبب
تباهی و سرگردانی مردم نگردند.
امروز مردم افغانســتان عالوه بر شبکه های تروریستی با مافیای
قاچاق مواد مخدر ،فساد اداری و ناکارآیی های سیاسی دست به
گریبان می باشــند .همه روزه این مردم جان می دهند ،اموال و
سرمایه شان در رویدادهای مختلف از بین می روند و شغل و کار
و بارشان با خطر روبرو می شوند و در مسیر پیشرفت شان دهها
چالش و مانع ایجاد می شــود .پس حکومت کجاست؟ آیا تأمین
امنیت جانی ،مالی و شغلی شهروندان وظیفه دولت نیست؟ پس
چرا دولت در انجام وظایف و مسؤلیت های خود کوتاهی می کند؟
ســران حکومت باید بدانند که مردم امروز آگاهانه تصمیم می
گیرند و ممکن اســت بسیاری از کاســتی ها را به خاطر مصالح
باالتر نادیده بگیرند ،اما اگر مقامات خود مصالح و منافع عمومی
را قربانی منفعت های شــخصی و گروهی کنند ،ممکن اســت
افغانستان با رویدادهای ناخواسته و غیر قابل کنترلی روبرو گردد.

آشفتگی سیاسی؛ سرنوشت وحدت ملی چه خواهد شد؟
وضعیت سیاسی کشــور پس از انتقاد تند
داکتر عبداهلل عبداهلل رئیس اجرائیه از رئیس
جمهور غنی ،دچار آشــفتگی شده است و
تنش های درون حکومتی رهبران حکومت
وحدت ملی اوج گرفته است .رئیس اجرائیه
در ســخنرانی خود به مناسبت روز جوانان،
از تنش هــا میان خود و رئیس جمهور پرده
برداشــت و گفت که سه ماه می شود که او
و رئیس جمهور حتی یک ساعت هم گفتگو
نکرده اند .آقای عبــداهلل همچنان رئیس
جمهور را متهم بــه بی حوصله بودن کرد و
گفت «:کسی که حوصله بحث را ندارد ،لیاقت
ریاست را ندارد ».همچنان رئیس اجرائیه به
مشکالتی در عملی شدن توافقنامه حکومت
وحدت ملــی در بخش اصالحات انتخاباتی،
توزیع شناسنامههای الکترونیکی و تعیین
افراد در پســتهای کلیدی دولتی اشاره
کــرد و گفت همه باید مســئوالنه برخورد
کنند.آقای عبداهلل همچنانگفته بود «:باید
تصامیم را با مشورت بگیریم .با تصمیم بدون
مشورت تمام حکومت وحدت ملی زیر سوال
میرود ،مردم همین توقع را از ما دارند .اگر
موافقتنامــه حکومت وحدت ملی به معنای
وتوی امر رئیس جمهوری نیســت به معنی
خودسری هم نیست».
ارگ در واکنش به گفته های رئیس اجرائیه،
با انتشار خبرنامه ،ابراز تاسف کرده است و
ســخنان رئیس اجرائیه را خالف موازین و
روحیه دولت داری خوانده اســت .ارگ در
خبرنامه خود گفته است که حکومت داری
بر اصول و ضوابط قانونی اســتوار است و بر
مبنای آن عمل می شود .ارگ همچنان گفته
اســت که کار حکومت وحدت ملی به حیث
مجموع ادامه می یابــد و به زودی در مورد
اظهارات رئیــس اجرائیه بحث های جدی و
موثر صورت خواهد گرفت.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ،ریاست
اجرائیه هــر از گاهی در مقابل تصمیم های
ریاست جمهوری مخالفت نشان داده است
و از تنش های درون حکومتی پرده برداشته
است .از جمله ریاست اجرائیه در برابر تقرر
یوسف نورستانی رئیس پیشین کمیسیون
مستقل انتخابات از ســوی رئیس جمهور،
بحیث سفیر افغانستان در آسترالیا به شدت
مخالفت نشان داد.
اما اظهارات اخیر رئیس اجرائیه متفاوت از

به عبارت ديگر ما هنگامي از نظر سياسي
آزاديم که بتوانيــم حاکمان خود را بدون
خونريزي برکنار کنيم و تا زماني که چنين
امکاني داريم نبايد نگران باشــيم که چه
کســي حکومت مي کند .پوپر نام چنين
نظامي را که در دمکراسي هاي غربي وجود
دارد «جامعه باز» مــي گذارد .مهمترين
ويژگــي جامعه باز ،عالوه بر ســنجيدار
يادشده ،رقابت آزاد بر سر نظريات علمي و
شفافيت در گستره هاي آن است .جوامع باز
نقطهي مقابل جوامع بسته و توتاليتاريستي
هســتند که در آنها به جاي رقابت آزاد بر
ســر نظريه هاي علمي ،منظومه کاملي از
عقايد ايدئولوژيک با ادعاي انحصار حقيقت
حاکم اســت .در جوامع بــاز ،روش نقد
خردگرايانه ،به نابودي منتقد نمي انجامد
و خشونت در حذف نظريات مخالف نقشي
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مهدی مدبر

اختالفات گذشــته بین او و رئیس جمهور
است .این بار او خودش به صورت مستقیم
و در یک سخنرانی عمومی به تندی از رئیس
جمهــور انتقاد کرد و نشــان داد که میانه
او با رئیس جمهور خوب نیســت .این نوع
واکنش تند و انتقاد صریح نشــان از عمیق
بودن اختالفات بین رئیس اجرائیه و ریاست
جمهوری دارد.
از سوی دیگر اظهارات داکتر عبداهلل عبداهلل
نشان می دهد که اختالف او و رئیس جمهور با
دیپلماسی و روابط شخصی قابل حل نیست.
او گفته است رئیس جمهور سه ماه می شود
که حاضر نشده است حتی برای یک ساعت
با او گفتگو کند .رسانه یی کردن اختالفات
سیاسی به معنی این است که دیپلماسی و
گفتگوهای دو جانبه دو رهبر ،نتوانسته است
دیدگاه های آن ها را بهم نزدیک کند و آنها
را بر سر یک نقطه مشترک بهم وصل کند.
بعد از این اظهارات ،رئیــس اجرائیه با هم
تیمی ها و سیاست مداران متحدش ،تشکیل
جلسه داده و گفتگو کرده است .گفته شده
اســت اعضای این جلسات از سخنان اخیر
داکتر عبداهلل حمایت و پشــتیبانی کرده
است .از این گونه وضعیت می توان دو نکته
را فهمید ،اول اینکه ریاســت اجرائیه می

خواهد قدرت حلقه متصل به داکتر عبداهلل
را نشان دهد و به ریاست جمهوری بگوید
که تیم اصالحات و همگرایی ،همچنان که
بعد از امضای موافقت نامه سیاسی حکومت
وحدت ملی به ریاست جمهوری آقای غنی
مشروعیت بخشید ،اکنون می تواند آن را
به چالش بکشد .نکته دیگری که می توان
از گردهم آیی اعضای سابق تیم اصالحات
و همگرایــی و متحدان ریاســت اجرائیه
برداشــت کرد این است که رئیس اجرائیه
می خواهد اختالفات او و رئیس جمهور با
میانجیگری افراد با نفوذ سیاسی و کسانی
که می توانند در روند سیاســی افغانستان
تاثیر گذار باشد ،حل گردد و این تنش ها به
نحوی پایان سیاسی داشته باشد.
اما جــدا از همه بازی های سیاســی که
ممکن است پشت این سناریو نهفته باشد،
اختالفات درونی رهبران حکومت وحدت
ملی ،وضعیت سیاسی کشور را بیش از هر
زمانی بسوی آشــفتگی سوق داده است و
نگرانی های شــهروندان کشور را از وخیم
شدن اوضاع سیاســی کشور ،بصورت بی
سابقه افزایش داده است .استیصال سیاسی
رهبران حکومت وحــدت ملی و وضعیت
دشوار کشور ،شهروندان کشور را بیش از

هر زمانی نا امید می کند و آینده ی مبهم را
در برابر آنها قرار می دهد.
این روزها وضعیت امنیتی کشور به شدت
نگران کننده است ،جنگ در هلمند و کندز
و دیگر نقاط کشــور ادامه دارد ،دشمن با
تجهیزات پیشرفته در برابر نیروهای امنیتی
کشور قرار گرفته است ،اما رهبران حکومت
وحدت ملی بجای اینکه روی مسئله امنیتی
کشور تمرکز کنند و اســتراتیژی جنگ
کشــور را با دقت دنبال کنند ،به درگیری
های درون حکومتی روی آورده اند و تنش
های سیاسی را به اوجش رسانده است.
تداوم یک چنین وضعیتــی جدا از اینکه
کشور را بســوی نا امنی بیشتر سوق می
دهد و روحیه و مــورال نیروهای امنیتی
کشور را تضعیف می کند ،جایگاه حکومت
وحدت ملی را نیز در افکار عامه ،تنزل می
دهد و شهروندان کشور باور و اعتماد شان
را به رهبران فعلی حکومت وحدت ملی از
دست خواهند داد.
در وضعیت کنونی کشور که فقر اقتصادی،
بیکاری ،بحران هــای اجتماعی و بحران
امنیتی به اوج خود رسیده است ،همه به یک
وحدت و هماهنگی نیاز دارند تا بتوانند بر
مشکالت کنونی فایق آیند و ثبات سیاسی،

کارل پوپر و انديشه عدالت
بهرام محبی/قسمت دوم و پایانی
ندارد .نقد عاري از خشــونت است که راه را
براي انکشاف خرد مي گشايد.
پوپر در دفاع از دمکراســي ليبرال تصريح
مــي کند که بايد از خود بپرســيم بيالنس
نيکي و بدي که اين نظام تا کنون دربرداشته
چگونه است؟ آيا نيکي هاي چنين نظامي بر
بدي هاي آن مي چربــد؟ او مي افزايد :اگر
چه دمکراســي بهترين نظام قابل تصور و از
نظر منطقي بهترين نظام ممکن نيست و در
بســياري از زمينه ها مي توان و بايد آن را
بهبود بخشــيد ،اما اين نظام از نظر تاريخي
بهترين نظام سياسي است که ما سراغ داريم.
معناي اين سخن آن نيست که ما نبايد اين
نظام را مورد انتقاد قرار دهيم .دمکراســي
اساسا» به نقد زنده اســت و دستاوردهاي
آن را نمي توان هميشگي و بازگشت ناپذير
دانســت .اين خطر همــواره وجود خواهد
داشت که اين نظام به سرعت آنچه را که به
دست آورده از دست بدهد.
کارل پوپر در يکي ديگــر از آثار مهم خود
تحت عنوان «گمان ها و وازنش ها» ،از جمله
در توضيح دريافت خود از عدالت ،به بحث
در مورد آغازه هاي ليبراليســم مي پردازد
و تزهاي گوناگوني در ايــن زمينه ارائه مي
دهد .به نظر وي ،دولت اساسا» ّشر است اما
ّشري ضروري .اختيارات دولت نبايد بيش از
آن باشد که ضرورت ايجاب مي کند .به نظر
پوپر ،براي نشان دادن ضرورت اين ش ّر الزم
نيست که به توماس هابس متوسل شويم و
انسان را گرگ انسان بدانيم .حتا اگر انسان
را دوست انسان يا فرشته انسان بدانيم ،باز
در چنين جهاني انسان هاي ضعيف و انسان
هاي قوي وجود خواهند داشت .اما در چنين
جهاني افراد ضعيــف از اين حق برخوردار
نيستند که افراد قوي آنان را تحمل کنند و
در واقع بايد از بابت لطف آنان در تحملشان
سپاسگزار باشــند .حال هر کس ـ اعم از
ضعيف يا قوي ـ که بر اين نظر اســت که هر
انساني حق زندگي دارد و مي بايست از حق
او پاسداري شود ،ضرورت وجودي دولت را
به رسميت مي شناسد ،دولتي که بايد از حق
همگان پاسداري کند.
پوپر مي افزايد که نشــان دادن اين امر که
دولت در عين حال يک خطر دائمي است کار
دشواري نيست .زيرا هرآينه دولت بخواهد
وظايفي را که به آن محول شده انجام دهد،
بايد قدرت و اختيارات بيشتري از تک تک
شهروندان و حتا گروه هاي اجتماعي داشته
باشــد .تدابيري که ما براي مقابله با خطر
سوء اســتفاده از اين قدرت و اختيارات مي
انديشيم و تأسيساتي که به اين منظور ايجاد
مي کنيم ،هيچکدام نمي توانند چنين خطري

0798341861
0799157371

 qکاریکاتوریست :خالق علی زاده
qدیزاین:علیاصغر زاهدی ،مصطفی جعفری
qمسئول وب سایت :غالم عباس اصالن
qآدرس :کابل ،شهرک امید سبز ،فاز چهار ،کوچه ششم ،خانه نمبر 137 -V

را کامال» از بين ببرند .ما همواره محکوميم
هزينه پاسداري از حق را به دولت بپردازيم،
نه فقط به صورت ماليات ،بلکه حتا از طريق
تحقيري که به واسطه ي تکبر دولتمردان
نصيب ما مي گردد .اما مهم اين اســت که
هزينــه اي که مي پردازيــم خيلي گزاف
نباشد.
به نظر پوپر ،دمکراســي نمي تواند و نمي
بايست در حق شهروندان خود نيکوکاري
کند .در واقع نيز دمکراسي به تنهايي نمي
تواند کاري صورت دهــد .نيکوکاري بايد
توسط شهروندان صورت گيرد .دمکراسي
چيزي جز چارچوبي مناســب براي کنش
افراد نيست و ما اجازه نداريم دمکراسي و
آزادي را با رفــاه و معجزه اقتصادي يکي
بگيريم .خطاي بزرگي است اگر براي مردم
چنين تبليــغ کنيم که آزادي براي همگان
رفاه ،و دمکراســي بــراي جامعه اعتالي
اقتصادي به همراه خواهد آورد .آزادي هرگز
به معناي رفاه و خوشبختي تک تک انسان
ها نيست .اين امر تا حدود زيادي به شانس و
اقبال و شايد به طور نسبي به لياقت و تالش

و فضيلت هاي ديگر وابســته است .بايد
بطور واقــع بينانه مرزهاي دولت رفاه را در
نظر گرفت و خطرناک است اگر مسئوليت
انساني را در مورد خود و وابستگانش از او
سلب و يا پيکار زندگي را براي انسان هاي
جوان زيادي آسان کنيم .چرا که در نتيجه
از بين رفتن مسئوليت شخصي بي ميانجي،
مي تواند معناي زندگي افراد نيز از دســت
برود.
به باور پوپر ،آنچه کــه مي توان درباره ي
دمکراسي و آزادي گفت ،در بهترين حالت
اين است که آنها تأثير لياقت شخصي فرد
را بــر روي رفاه او تا حــدودي نيرومندتر
مي ســازند .پس ما نبايد آزادي را به اين
دليــل برگزينيم کــه از آن انتظار زندگي
راحتي داريم ،بلکه بــه اين دليل که خود
آزادي نمودار ارزشي است که آن را هرگز
نمي توان به ارزشــهاي مادي فروکاست.
پوپــر در اين زمينه اين ســخن دمکريت
فيلســوف يونان باستان را يادآور مي شود
که« :زندگي تنگدســتانه در دمکراسي،
به زندگــي متموالنه در يک حکومت جبار
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امنیتی و اقتصــادی را در آینده به همراه
داشته باشــند ،اما وضعیت جاری نشان می
دهد که ارگ و سپیدار بجای اینکه وحدت
ملی را تشکیل دهند و تالش ورزند که نظر
سایر گروه های سیاسی و اجتماعی را نیز با
خود هماهنگ سازند ،عمال در تقابل هم قرار
گرفته اند و سرنوشت حکومت وحدت ملی
را با چالش جدی مواجه کرده اند.
هرچند هم رئیس اجرائیه گفته اســت که
حکومت وحدت ملی پنج ســاله است و به
کارش ادامه می دهد و هم ریاست جمهوری
در خبرنامه اش بر تداوم کار حکومت وحدت
ملی تاکید کرده اســت ،اما اگر اختالفات
رهبران حکومت وحدت ملی دوام پیدا کند
و تقابل های سیاسی افزایش یابد ،سرنوشت
حکومت ملی نیز گنگ و مبهم خواهد بود؛
بویژه کــه پیش از این برخی از سیاســت
مداران منتقد حکومت گفته بودند که توافق
نامه حکومت وحدت ملی دو ساله است و این
حکومت در آستانه پایان کارش قرار دارد و
تداوم آن را باید لویه جرگه مشخص کند.
حکومت وحــدت ملی یک حکومت توافقی
است و بر اســاس یک توافق سیاسی میان
دو کاندیدای پیشــتاز ریاســت جمهوری
بوجود آمده است .آنچه که در حکومت های
ائتالفی و توافقی اهمیت دارد ،هماهنگی و
توافق است .در این گونه حکومت ،هرگونه
تصمیمی باید بصورت مشترک گرفته شود.
تصمیــم های انفرادی مــی تواند حکومت
توافقی را به بحران بکشاند ،چنان حکومت
وحدت ملــی اکنون در یک چنین وضعیتی
قرار دارد.
بنا بر این ،قبل از هرچیــز به نفع رهبران
حکومت وحدت ملی اســت کــه با هم در
مطابقت با قوانین دیدگاه مشــترک داشته
باشند و تصامیم مشترک بگیرند؛ این کار،
اقتدار آن ها را بیشتر می کند و نشان از یک
روحیه همگرایی در درون حکومت است .از
سوی دیگر وضعیت دشوار کشور ایجاب می
کند که رهبران حکومت وحدت ملی با توافق
هم در برابر حل بحران های موجود کشــور
تصمیــم بگیرند و طرح هــا و دیدگاه های
مشترک داشــته باشند .تنش های سیاسی
هم می تواند اقتدار سیاسی حکومت وحدت
ملی را ضربه بزند و هم وضعیت کشــور را
بیشتر آشفته و بحرانی خواهد کرد.

برتري دارد ،چرا که آزادي از عبوديت برتر
اســت» و مي افزايد که ما آزادي سياسي را
براي اين برنمي گزينيم که اين يا آن چيز را
به ما وعــده مي دهد ،ما آن را برمي گزينيم
زيرا که تنها صورت انساني همزيستي ميان
افراد بشر را ممکن مي سازد؛ تنها صورتي که
در آن ما مي توانيم مسئوليت کامل خود را
عهده دار شويم .اما اينکه آيا ما قادر خواهيم
شد امکاناتي را که آزادي در اختيارمان مي
گذارد متحقق ســازيم ،به عوامل بسياري و
پيش از همه به خود ما بستگي دارد.
پوپر يادآور مي شــود که ما بــه اين دليل
دمکرات نيستيم که هميشه حق را به اکثريت
مي دهيم .قرار نيست اگر اکثريت تصميم به
نفع اســتبداد بگيرد ،يک دمکرات دست از
اعتقادات خود بردارد .پوپر نقش نهادهايي
را که ريشه در سنت هاي دمکراتيک جامعه
دارند بســيار با اهميت تلقي مي کند و يک
آرمانشــهر (اتوپي) ليبرال ،يعني دولتي را
که بصورتي خردگرايانه بر شالوده اي بدون
سنت استوار باشد ممتنع يا ناممکن مي داند.
براي او ليبراليســم اعتقادي است متکي بر
تغييرات اصالح طلبانه و تدريجي و نه يک
طرح انقالبي .وي خاطر نشــان مي سازد که
آن دســته از ســنت هاي دمکراتيک جزو
مهم ترين هستند که چارچوب هاي اخالقي
(منطبق بر چارچوب هــاي نهادي قانوني)
جامعه را تشکيل مي دهند و تجسم معناي
ســنتي عدالت و آداب و رسوم و احساس
اخالقي هســتند .اين چارچــوب اخالقي،
شــالوده اي است که بر مبناي آن هر جا که
الزم باشد يک توافق عادالنه و منصفانه ميان
عاليق و منافع متعــارض ممکن مي گردد.
طبيعي است که چنين چارچوبي تغييرپذير
است ،اما تغييرات آن نسبتا» آرام و تدريجي
صورت مي گيرد .هيــچ چيز خطرناک تر از
ويران کردن اين چارچوب و اين سنت نيست.
يک چنين اقدام ويرانگرانه اي (همانگونه که
رژيم ناسيونال سوسياليسم در آلمان نشان
داد) ،قهرا» به زيرپاگذاشــتن و از بين بردن
همه ارزش هاي انساني مي انجامد.
پوپر در زمينه ي عدالت اجتماعي در سطح
جهاني تصريح مي کنــد که امروزه با توجه
به دستاوردهاي فن آوري و رشد اقتصادي،
براي بشــريت ممکــن گرديده اســت تا
گرسنگي و فقر را در جهان ريشه کن سازد،
اما مشکالت ديگري مانع از اين امر هستند.
وي از جمله يکي از اين مشکالت را در وجود
حکومت هاي سياســي فاســد و زورگو در
کشورهاي توسعه نيافته ارزيابي مي کند و
خاطر نشــان مي سازد که مردم در بسياري
از اين کشورها هنوز از آنچنان بلوغ معنوي
برخوردار نشده اند تا بتوانند سرنوشت خود
را در دست بگيرند.
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