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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۷/۰۵/۲۰۲۱          اندپندنت

 
گوید برخالف جمهوری اسالمی ایران،  مشاور رئیس جمهور افغانستان می

 کند  رقبای سیاسی را رد نمی کابل صالحیت
 

های گسترده در جمهور افغانستان، با اشاره به رد صالحیتحسین مرتضوی، مشاور ارشد محمد اشرف غنی، رئیس شاه
ایران، سخت ۱۴۰۰جمهوری  انتخابات ریاست ترین منتقد سیاسی در  ایران گفته است که برخالف جمهوری اسالمی 
 شود. مانع او نمی یهای انتخاباتی وارد شود و کسبه رقابت تواند افغانستان هم می

شماری از یک جناح سیاسی اصولگرا و پیرو   تعداد انگشت در انتخابات سه هفته بعد جمهوری اسالمی ایران، به جز
 اند. ای، سایر داوطلبان رد صالحیت شده علی خامنه

مخالف سیاسی   اما حق هیچ در افغانستان نیز همواره با ادعای تقلب و ضعف مدیریت همراه بوده برگزاری انتخابات
 کشور از صندوق رای حذف نشده است.

های که داشت با   نجلچقدر جمهوریت و دموکراسی را در افغانستان بدانیم! پروسه انتخابات در افغانستان را با تمام 

کشور های همسایه و فراتر از آن مقایسه کنید. سرسخت ترین منتقد وارد رقابت می شود. رقیب انتخاباتی شریک و  

 شود. این نشان از انعطاف پذیری باالی سیاسی است.   جمهور می ر رئیسهمکا

توییتی می در رشته  در    آقای مرتضی  انتخابات  بدانیم! روند  افغانستان  در  را  دموکراسی  نویسد: »قدر جمهوریت و 
شود. ترین منتقد وارد رقابت می  هایش را با کشورهای همسایه و فراتر از آن مقایسه کنید. سرسخت  نجلچتمام    افغانستان با

 پذیری باالی سیاسی است.«  شود. این نشان از انعطافجمهور میرقیب انتخاباتی شریک و همکار رئیس

 بیشتر بخوانید 

ف غنی با عبدهللا عبدهللا، رقیب اصلی  ، اشر۲۰۱۹و    ۲۰۱۴ هایجمهوری افغانستان در سال   در دو انتخابات ریاست
دومین مقام کشور و در دیگری به    در یکی عبدهللا به ریاست اجرایی، های ائتالفی تشکیل داد کهدولت انتخاباتی خود

مریکا اهرچند   ریاست شورای عالی مصالحه ملی رسید. وزیران کابینه نیز میان دو طرف به میزان برابر تقسیم شدند و
های مشارکتی بین دو رقیب نقش مهمی داشت، اما دو طرف سرانجام توانستند در کنار هم  قدرت و ایجاد دولت در تقسیم
 کار کنند. 

ایران اسالمی  جمهوری  در  افغانستان،  میرقیب  برخالف  حذف  ابتدا  همان  از  یا  انتخاباتی  یاهای  ید أئت اگر شوند 
 ن موسوی مواجه خواهند شد. هم شوند، سرانجام با سرنوشتی مشابه میرحسی صالحیت

تر هم نسبت شها و تحلیلگران افغان پیشود و بسیاری از روزنامه  تحوالت سیاسی ایران در افغانستان از نزدیک دنبال می
انتخابات در دو  اند. اکنون نیز مشاور آقای غنی با مقایسهنشان داده   العمل  عکسگذرد،    می آنان  به آنچه در همسایگی

تواند صالحیت )مخالف سیاسی در افغانستان( را خالف قانون رد کند. آزادی بیان و نمی وید: »کسیگکشور همسایه می
نمونه است. همپذیری مذهبی در افغانستان الگوی مهمی برای جهان   کشورها های سیاسی در کشور ما برای بیشترآزادی 

گردد. جامعه امروز با نمی  تان به عقب بازنظیر است. افغانسهای مختلف بیاسالم است. حضور فعال زنان در عرصه 
 طالبان فاصله دارد.« 
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