
         

این که دولت افغانستان در حال حاضر در کجای مذاکرات صلح با طالبان به ویژه روند 
امریکایی آن قرار دارد و ایجاد بورد مشورتی صلح، هیأت مذاکرهکننده و کمیته های نُه گانه 
در مذاکرات صلح چه نقشی دارند، سووالی هایست که ذهن همه  را مصروف کرده است و 

نمی دانند که چه جریان دارد.
دولت افغانستان با شتاب بسیار در کنفرانس ژنو در هفتم قوس، »نقشه ی راه صلح« و 
هیأت مذاکره کننده ۱۲ نفره که اکثر اعضای هیأت چهره های حکومتی اند را برای پیش برد 

مذاکرات صلح با گروه طالبان اعالم کرد. بعدتر بورد عالی مشورتی صلح با عضویت رهبران 
اعالم شد که روز دوشنبه، ۲۶ قوس نخستین  حکومت وحدت ملی و چهره های جهادی 

نشست این بورد بدون حضور بیشتر رهبران جهادی و احزاب  سیاسی برگزار شد.
در نقشه ی راه صلح،  در سخنرانی رییس جمهور در کنفرانس ژنو و همچنان در نشست 
و  افغانستان  رهبری  به  صلح  روند  »مالکیت«  بر  صلح،  مشورتی  عالی  بورد  دوشنبه  روز 

»مذاکره با طالبان توسط دولت افغانستان« تأکید شده است ...

دولـت افغانـسـتان در کجای مذاکرات صلح قرار دارد؟

۳

         

باری ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمان، استدالل کرد که کاریزما و عقالنیت 
دو محرک بزرگ قدرت انقالبی هستند. کاریزما به شور و شوق و عقالنیت ]واضح است 
که[ به تعقل بستگی دارد. براساس این ایده، امانوئل مکرون ظاهرا یک انقالبی ایده آل 
می باشد. او مانند چند نفر دیگر ترکیبی از کاریزما و خرد را دارا است و به ضرورت 
تغییر در فرانسه، اروپا و جهان معتقد است. مکرون خودش را همه چیزدان می داند، اما 

دقیقا همین امر بزرگ ترین ضعف اوست. وبر در هیچ جایی ننوشته که ...

باید پاک شویم، یک داوری اخالقی  دین کیلیان: طرز دید که ما گناه کاریم و 
به نظر می رسد. 

این  طرف داران  »روکیچ«  است!  شگفت انگیز  کار  داوری  روزنبرگ:  آه!  مارشال 
مفکوره را رستگارکننده گان می نامد. هدف آن ها پاداش گرفتن با رفتن به بهشت است. 
بنا بر این نظریه، شما تالش می کنید از قوانین دینی تان پیروی کنید نه به خاطر این که 

یک نیروی خدایی را در خود نهادینه دارید که شما را با مهربانی ...

فراسـوی خیر و شر؛ 
مارشال روزنبرگ و خلق جهان بدون خشونت)۳(

جلیقه  زردها؛ شکست مکرون، 
شکست اروپـا خواهد بـود

۴۵

قیمت هر بشکه نفت برنت در بازارهای جهانی 
به حدود ۵۷ دالر کاهش یافت

نویر: 
لیورپول کلوپ، آسیب پذیر است

۷

والورده: 
مقابل لیون نباید مغرورانه بازی کنیم

مجمع عمومی سازمان ملل قطع نامه ی 
نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

۷

۶

۶

فارغ از حاشیه ی مذاکرات، 
متن را تـوضیح دهیـد

پس از چهاردهه خشونت، جنگ و رفت 
و آمد نظامها و حکومتها، بهنظر میرسد که 
افغانها به نقطهیی رسیده باشند که در یک 
و  خشونت  حاکمیت  به  تاریخی،  تصمیم 
کیف  و  کم  و  قراین  از  دهند.  پایان  تفنگ 
صلح  مذاکرات  که  می آید  بر  گفت و گوها 
و  رسمی  مقاطع  به  مقدماتی  مراحل  از 
تعیین کننده رسیده است. فارغ از بدبینی ها 
این  نهایی  نتایج  به  نسبت  بی اعتمادی ها  و 
مذاکرات، تصور این که ملتی پس از چهل 
اکنون  درگیری های خون بار،  و  سال جنگ 
به دور میز گفت و گوهایی نشسته است که 
یک فصل آرامش پس از سال ها خشونت را 

آغاز کنند، شعف بر انگیز است.
عرب،  متحده ی  امارات  از  گزارش ها 
حاکی از آن است که در تازه ترین تحوالت 
بر  تمایالتی  صلح،  گفت و گوهای  به  مربوط 
میان  آتش بس شش ماهه  یک  برقراری  سر 
موقت  تشکیل حکومت  و  درگیر  طرف های 
برقراری یک آتش بس و  است.  مطرح شده 
در متن آن، تشکیل یک حکومت موقت با 
می تواند  دوم  مورد  در  اغماضی  قایل شدن 
مذاکرات  کارشیوه ی  و  تاکتیک  در حوزه ی 
این  در  باشد.  بحث  مورد  توافقات  و سپس 
میان اما در وضعیت فعلی مذاکرات، دو مورد 

مهم باید فهم و توضیح داده شود.
و  ظواهر  تاکتیک ها،  از  فارغ  یکم: 
کارشیوه های مربوط به مذاکرات، چرا هنوز 
سخن و گزارشی از مواجهه ی ایاالت متحده 
ارزش ها،  با  مذاکرات  جریان  در  طالبان  و 
جدید  افغانستان  مصادیق  و  دست آوردها 
پس از سقوط امارت اسالمی مطرح نیست. 

به نظر می رسد ...

۲
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طالبان به رویترز: 

امریکا فشار می آورد تا آتش بس 
شش ماهه برقرار کنیم



و  مهاجریــن  امــور  وزارت  روز:  اطالعــات 
ــدگان کشــور اعــالم کــرد کــه نیروهــای  عودت کنن
امنیتــی در ســال جــاری میــالدی اعضــای بیــش از 
ــد. ــت کرده ان ــان را بازداش ــاق انس ــد قاچ ــد بان ص
ســید حســین عالمــی بلخــی، وزیــر امــور 
ــنبه )27  ــروز سه ش ــدگان دی ــن و عودت کنن مهاجری
ــی  ــت از »روز جهان ــم گرامی داش ــوس( در مراس ق
مهاجــرت« در کابــل گفــت کــه بیشــتر ایــن افــراد 
ــا قاچــاق انســان،  ــر اســاس پــالن ملــی مبــارزه ب ب
ــت  ــور بازداش ــی کش ــی و غرب ــای جنوب در مرزه

شــده اند.
ــادی از  ــمار زی ــه ش ــزود ک ــی اف ــای بلخ آق
ــپری  ــان را س ــه ی ش ــل محاکم ــراد مراح ــن اف ای

نــد. کرده ا
ــران  ــت مهاج ــه وضعی ــت ک ــان گف او همچن
افغــان در ایــران و پاکســتان پــس از توافقاتــی کــه 
ــر  ــال اخی ــان دو س ــرات در جری ــه ی مذاک در نتیج

ــت. ــه اس ــود یافت ــه، بهب ــورت گرفت ص
وزیــر مهاجریــن عــالوه کــرد کــه رونــد 
توزیــع پاســپورت بــرای 800 هــزار مهاجــر افغــان 
مقیــم ایــران آغــاز شــده و ایــن رونــد در پاکســتان 

ــد. ــد ش ــاز خواه ــز آغ نی
ــال  ــه در س ــت ک ــان گف ــی همچن ــای بلخ آق
در  نفــر  هــزار   650 حــدود  میــالدی  جــاری 
ــا  ــور بی ج ــی در کش ــالی و ناامن ــه ی خشک س نتیج

ند. شــده ا

مســلم یار،   هــادی  فضــل  روز:  اطالعــات 
رییــس مجلــس ســنای کشــور می گویــد کــه بــرای 
ــوی  ــه ل ــان ب ــا طالب ــح ب ــه ی صل ــد توافق نام تأیی
ــه  ــتان مراجع ــردم افغانس ــتقیم م ــه و آرای مس جرگ

ــد. ــد ش خواه
آقــای مســلم یار کــه خــودش عضویــت »بــورد 
ــروز  ــز دارد، دی ــد صلــح« را نی ــی مشــورتی رون عال
سه شــنبه )27 قــوس( در نشســت عمومــی مجلــس 
ــورد  ــنبه ب ــه ی روز دوش ــه جلس ــاره ب ــا اش ــنا ب س
مشــورتی صلــح گفــت: »بــورد مشــورتی صلــح در 
ــد دارد و در  ــح تاکی ــرات صل ــاز مذاک ــه آغ ــدا ب ابت
ــا  ــح ب ــه ی صل ــه امضــای توافق نام ــه ی دوم ک مرحل
ــه  ــد ب ــت تایی ــه جه ــن توافق نام ــت، ای ــان اس طالب
ــردم  ــتقیم م ــا آرای مس ــه و ی ــوی جرگ ــان، ل پارلم

مراجعــه خواهــد شــد.«
او گفــت کــه در حــال حاضــر اعضــای »بــورد 
ــت  ــات حکوم ــح« نظری ــد صل ــی مشــورتی رون عال
پاکســتان، طالبــان، امریــکا و دیگــر کشــورهای 
ــدی  ــتان را جمع بن ــح افغانس ــد صل ــل در رون دخی

می کننــد.
در همیــن حال،  شــماری از ســناتوران از حضور 
نداشــتن نماینــدگان احزاب سیاســی در نشســت روز 
دوشــنبه بــورد مشــورتی صلــح ابــراز نگرانــی کــرده 
ــل  ــن دلی ــه همی ــی ب ــزاب سیاس ــه اح ــد ک و گفتن
تــالش دارنــد تــا بــه گونــه ی مســتقالنه بــا طالبــان 

صحبــت کننــد.
ــا در مــورد تــالش احــزاب  ــای مســلم یار ام آق
سیاســی بــرای مذاکــره ی جداگانــه بــا طالبــان گفت: 
»طالبــان بــرای مذاکــره بــا احــزاب سیاســی تمایــل 
ــد از  ــان بای ــا طالب ــره ب ــی مذاک ــد؛ ول ــان داده ان نش
یــک مجــرای دولــت انجــام شــود و هرگونــه تــالش 
ــتان  ــه افغانس ــای تجزی ــه معن ــزاب ب ــه اح جداگان

خواهــد بــود.«
»بــورد عالــی مشــورتی رونــد صلــح« در حالــی 
بــه کارش آغــاز کــرده اســت کــه زلمــی خلیــل زاد، 
ــح افغانســتان  ــرای صل ــکا ب ــژه ی امری ــده ی وی نماین
روز دوشــنبه بــا نماینــدگان طالبــان، عربســتان 
ــتان در  ــی و پاکس ــارات متحــده ی عرب ــعودی، ام س
ابوظبــی دیــدار کــرده و دیــدار بــا نماینــدگان طالبــان 

ــته اســت. ــه داش ــز ادام ــنبه نی ــروز سه ش دی
مذاکره  کننــده ی  هیــأت  ایــن،   بــر  افــزون 
ــی،  ــالم رحیم ــری س ــه رهب ــتان ب ــت افغانس حکوم
ــرای  ــز ب ــت جمهوری نی ــام ریاس ــر مق ــس دفت ریی
آغــاز گفت وگوهــا بــا نماینــدگان طالبــان بــه 
ــه  ــی رفت ــارات متحــده ی عرب ــی، پایتخــت ام ابوظب

ــت. اس
ــدار و  ــه دی ــت ک ــه اس ــا گفت ــان ام ــروه طالب گ
گفت وگــو بــا هیــأت حکومــت افغانســتان در شــهر 
ــن  ــی ای ــدگان اعزام ــتور کار نماین ــی در دس ابوظب

ــدارد. ــرار ن گــروه ق

وزارت امـور مهاجـرین: 
اعضای بیش از ۱۰۰ باند 

قاچاق انسان در سال جاری 
میالدی بازداشت شده اند

مسلمـیار: 
برای تأیید توافق نامه ی صلح 

با طالبان، به لوی جرگه و آرای 
مردم مراجعه می شود

طالبـان بـه رویـتـرز: 
امریکا فشار می آورد تا آتش بس شش ماهه برقرار کنیم

عمـران خان: 
مذاکرات میان طالبان و نمایندگان امریکا در امارات 

بـه کمک اسـالم آبـاد انجام شده است

۲۶ نفر در پیوند به قاچاق مواد مخدر به سه تا ۱۷ سال زندان محکوم شدند

»۹ نفر بـه شمول چهار سرباز پولیس بـه اتهام 
جمع آوری پول غیرقانونی در کابل بازداشت شدند«

اطالعات روز: همزمان با دومین روز گفت وگوهای 
عربی،  متحده ی  امارات  در  امریکا  و  طالبان  نمایندگان 
شماری از مقام های طالبان گفته اند که امریکا بر این گروه 
فشار وارد می کند تا به یک آتش بس شش ماه به توافق 

برسد.
این مقام ها به شرط افشانشدن نام شان به خبرگزاری 
رویترز گفته اند که طالبان به خواست شان مبنی بر بیرون 
افغانستان و حاکم شدن یک  از  نیروهای خارجی  شدن 
گروه  این  زیرا  کرده اند  تأکید  اسالمی  سخت گیر  نظام 
در  خارجی  نیروهای  آتش بس  اعالم  با  که  دارد  هراس 
افغانستان قوی تر شده و باعث ضعف طالبان خواهد شد.

عربستان  کشورهای  »اگر  گفته اند:  همچنان  آن ها 
سعودی، امارات متحده ی عربی و پاکستان ضمانت کنند 
و امریکا فرد مورد نظر طالبان را به عنوان رییس حکومت 

موقت بگمارد، ما روی آتش بس فکر خواهیم کرد.«
این در حالی است که دور تازه ی گفت وگوها میان 
در  )26 قوس(  آمریکا روز دوشنبه  و  طالبان  نمایندگان 

ابوظبی، پایتخت امارات متحده ی عربی آغاز شد.
در  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  پیشتر 
نمایندگان  گفت  وگوی  و  دیدار  که  بود  گفته  اعالمیه یی 

این گروه با زلمی خلیل زاد روز دوشنبه در امارات ابتدایی 
بوده و دیروز سه شنبه نیز این گفت وگوها ادامه دارد.

حکومت  مذاکره  کننده ی  هیأت  حال،  همین  در 
مقام  دفتر  رییس  رحیمی،  سالم  رهبری  به  افغانستان 
ریاست جمهوری نیز برای آغاز گفت وگوها با نمایندگان 
رفته  عربی  متحده ی  امارات  پایتخت  ابوظبی،  به  طالبان 

است.
صبح  که  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
است  آمده  شده،  منتشر  قوس(   27( سه شنبه  دیروز 
آغاز  برای  افغانستان  حکومت  مذاکره کننده ی  تیم  که 
آمادگی  و  طالبان  هیأت  با  قریب الوقوع  گفت وگوهای 
رفته  ابوظبی  به  دو طرف،  بین  رو  در  رو   نشست  برای 

است.
گروه طالبان اما گفته است که دیدار و گفت وگو با 
هیأت حکومت افغانستان در شهر ابوظبی در دستور کار 

نمایندگان اعزامی این گروه قرار ندارد.
از سویی هم، فضل هادی مسلم یار،  رییس مجلس 
سنای کشور در نشست عمومی دیروز این مجلس گفته 
است که برای تأیید توافق نامه ی صلح با طالبان به لوی 
جرگه و آرای مستقیم مردم افغانستان مراجعه خواهد شد.

اطالعات روز: همزمان با آغاز دور تازه ی گفت وگو 
متحده ی  امارات  در  امریکا  نمایندگان  و  طالبان  میان 
عربی، عمران خان، نخستوزیر پاکستان گفته است که این 
گفت وگوها و مذاکرات با میانجی گری و کمک اسالم آباد 
انجام  عربی  متحده ی  امارات  پایتخت  ابوظبی،  شهر  در 

شده است.
عمران خان دیروز سه شنبه )27 قوس( در صفحه ی 
و  طالبان  نمایندگان  که  است  نوشته  توییتر خود  رسمی 
امریکا با میانجی گری اسالم آباد با هم مذاکره کرده اند و 
او امیدوار است که این میانجی گری بتواند به حدود سه 
دهه رنج »مردم شجاع افغان« پایان داده و منجر به صلح 

در این کشور شود.
او همچنان نوشته است: »پاکستان برای تقویت صلح 

در افغانستان تمام تالش خود را انجام خواهد داد.«
حالی  در  را  اظهارات  این  پاکستان  نخستوزیر 
طالبان  گروه  و  امریکا  نمایندگان  که  است  کرده  مطرح 
برای دومین روز پی هم در شهر ابوظبی امارات در حال 

گفت وگو در مورد صلح افغانستان هستند.

در  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  پیشتر 
نمایندگان  گفت  وگوی  و  دیدار  که  بود  گفته  اعالمیه یی 
این گروه با زلمی خلیل زاد روز دوشنبه در امارات ابتدایی 

بوده و دیروز سه شنبه نیز این گفت وگوها ادامه دارد.
حکومت  مذاکره  کننده ی  هیأت  حال،  همین  در 
مقام  دفتر  رییس  رحیمی،  سالم  رهبری  به  افغانستان 
ریاست جمهوری نیز برای آغاز گفت وگوها با نمایندگان 
رفته  عربی  متحده ی  امارات  پایتخت  ابوظبی،  به  طالبان 

است.
صبح  که  ریاست جمهوری  ارگ  اعالمیه ی  در 
است  آمده  شده،  منتشر  قوس(   27( سه شنبه  دیروز 
آغاز  برای  افغانستان  حکومت  مذاکره کننده ی  تیم  که 
آمادگی  و  طالبان  هیأت  با  قریب الوقوع  گفت وگوهای 
رفته  ابوظبی  به  دو طرف،  بین  رو  در  رو   نشست  برای 

است.
گروه طالبان اما گفته است که دیدار و گفت وگو با 
هیأت حکومت افغانستان در شهر ابوظبی در دستور کار 

نمایندگان اعزامی این گروه قرار ندارد.

با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  روز:  اطالعات 
مرکز  این  که  است  کرده  اعالم  مخدر  مواد  و  مسکرات 
به  پیوند  در  را  نفر   26 گذشته  هفته ی  یک  جریان  در 
21 قضیه ی قاچاق مواد مخدر از سه تا 17 سال زندان 

محکوم کرده است.
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز 
است،  نبرده  نام  افراد  این  از  کرده   منتشر  که  خبرنامه  یی 
مبارزه  پولیس  سوی  از  نفر   26 این  که  است  گفته  اما 
بیش  قاچاق  به  ارتباط  در  مواد مخدر  و  علیه مسکرات 
نوع هرویین، یک هزار و  از 506 کیلوگرام مواد مخدر 
تریاک،  کیلوگرام   134 از  بیش  مورفین،  کیلوگرام   200
784 کیلوگرام چرس، 153 گرام مت امفتامین یا شیشه، 
122 لیتر مواد کیمیاوی و سه هزار و 330 لیتر مشروبات 

الکولی بازداشت شده اند.
افزون بر این، در اعالمیه آمده است که پولیس مبارزه 
با مواد مخدر و مسکرات 21 نفر دیگر را در پیوند به 19 
قضیه ی قاچاق مواد مخدر بازداشت و پرونده ی آن ها را 

به منظور رسیدگی به مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه 
مسکرات و مواد مخدر فرستاده است.

آن  نفر   6 افراد،  این  جمله ی  از  اعالمیه،  اساس  بر 
افرادی بودند که می خواسته اند مواد مخدر نوع هرویین 
بکس های  و  بطن  در  جاسازی  شیوه ی  از  استفاده  با  را 
سفری از فرودگاه بین المللی حامد کرزی به کشور هند 

انتقال بدهند.
در اعالمیه ی این مرکز آمده است که از نزد این افراد، 
به طور مجموعی بیش از 127 کیلوگرام هرویین، بیش از 
56 کیلوگرام تریاک، یک هزار و 469 کیلوگرام چرس، 
سه هزار کیلوگرام بنگ دانه، بیش از 12 کیلوگرام شیشه، 
یک هزار و 985 تابلیت روان گردان )k(، 205 لیتر مواد 
کیمیاوی، مبلغ 53 هزار و 100 افغانی، یک هزار و 400 
 520 و  هزار   12 هندی،  کلدار  هزار   35 امریکایی،  دالر 
ایرانی،  میلیون و 600 هزار تومان  پاکستانی، یک  کلدار 
23 سیت تیلیفون همراه، شش میل اسلحه مختلف النوع و 

چهار عراده واسطه ی نقلیه به دست آمده است. 

کرده  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
چهار  شمول  به  نفر   9 ملی  پولیس  نیروهای  که  است 
در  غیرقانونی  پول  اتهام جمع آوری  به  را  پولیس  سرباز 

نقاط مختلف شهر کابل بازداشت کرده اند.
 27( سه شنبه  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
اتهام  به  افراد  این  که  است  آمده  شده،  منتشر  قوس( 
اخاذی و گرفتن پول غیرقانونی از نزد دست فروشان در 

مناطق مختلف شهر کابل بازداشت شده اند.
از  »پولیس  است:  شده  گفته  همچنان  اعالمیه  در 
فردی  کابل،  امنیتی  دوم  حوزه  خشتی،  پل  منطقه ی 
نزد  از  افغانی  هزار  چهار  روزانه  که  کرده  بازداشت  را 
که  پولیس  منسوب  وبه  جمع آوری  دست فروشان 

مسوولیت ساحه را به عهده داشت، می پرداخت.«

همچنان یک فرد دیگر که مبلغ ده هزار و 540 افغانی 
را از نزد دست فروشان جمع آوری و به مسوول پولیس 
پنجم  حوزه ی  مربوطات  در  کمپنی  چهارراهی  ساحه ی 
امنیتی پولیس می پرداخت، حین پرداخت پول بازداشت 
شده است. وزارت داخله همچنان گفته است که دو نفر 
دست فروشان  نزد  از  را  افغانی  هزار   25 مبلغ  که  دیگر 
جمع آوری کرده و می خواستند آن را به مسوول پاسگاه 
نیز  دهند،  تحویل  پنجم  حوزه ی  مربوطات  در  پولیس 

بازداشت شده اند.
که  است  شده  گفته  داخله  وزارت  اعالمیه ی  در 
بررسی  برای  شده  بازداشت  افراد  نسبتی  دوسیه های 
فساد  علیه  مبارزه  نظامی  دادستانی  ریاست  به  همه جانبه 

اداری سپرده شده است.
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اگـر نـه مهم ترین کـه یکـی از مهم ترین 
مـوارد مـورد اختـالف و منازعـه میـان 
نـوع  کشـور،  در  درگیـر  طرف هـای 
بـا مصادیـق  ایـن طرف هـا  مواجهـه ی 
و ارزش هـای افغانسـتان جدیـد باشـد. 
مسـایل اصلی میان افغانسـتان و طالبان، 
مواجهـه ی  در  فاحـش  تفاووت هـای 
دوطـرف با ارزش هایی مثل دمکراسـی، 
حقـوق بشـر، آزادی بیـان، حقـوق زنان 
و مـوارد مشـابه اسـت. بدون مشـخص 
گفت و گوهـا  چـون  و  چنـد   شـدن 
و  مصادیـق  مـورد  در  توافقـات  و 
فـارغ  جدیـد،  افغانسـتان  ارزش هـای 
از ایـن کـه متـن مذاکـرات را می بایـد 
تشـکیل دهـد، بیـم آن مـی رود کـه این 
معاملـه  بـه  دسـت آوردها،  و  ارزش هـا 

گرفتـه شـود. 
در  متحـده  ایـاالت  موضـع 
خصـوص ارزش هـای افغانسـتان جدید 
در مذاکـرات صلـح چیسـت؟ طالبان با 
امـوری مثـل نظام سیاسـی مردم سـاالر، 
آزادی اقلیت هـای مذهبـی، حقوق زن و 
آزادی بیـان چـه مواجه یی دارد؟ فارغ از 
جرئیـات، در کلیت آن چه که مسـأله ی 
را توضیـح  افغانسـتان  جنـگ و صلـح 
داده و خالصـه می کنـد، مواجهـه ی دو 
طـرف جنگ بـا موارد فوق الذکر اسـت. 
افغانسـتان جدیـد و مصادیق انسـانی و 
قابـل دفـاع آن، نمی توانـد مـورد معامله 
قـرار بگیـرد. ایـن دسـت آوردها هویت 
افغانسـتان جدیـد اسـت و مـردم، فارغ 
از توافقاتـی کـه در هرجـای دیگـر و از 
هـر آدرسـی صـورت بگیـرد، از هویت 
حراسـت  افتخار شـان  قابـل  و  جدیـد 

کرد. خواهنـد 
نـام  تحـت  کـه  جنگـی  دوم: 
مبـارزه بـا تروریـزم بـه رهبـری ایاالت 
افغانسـتان  اواخـر 2001 در  از  متحـده 
دارد.  مختلفـی  آغـاز شـد، سـهام داران 
کمک هـا  درک  و  جایـگاه  حفـظ  بـا 
جهانـی  جامعـه ی  مسـاعدت های  و 
امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  خاصـه  بـه 
آن  مـوازات  در  و  جنـگ  پیش بـرد  در 
سـاخت افغانسـتان جدیـد، نمی توان از 
سـهم و ایثـار افغان هـا در ایـن جنـگ 
فرسایشـی و پیچیـده چشم پوشـی کرد.

افغان هـا،  جنـگ،  سـال  هفـده  در 
را  درگیـری  آسـیب های  بزرگ تریـن 
و  سـرباز  هـزاران  شـده اند.  متحمـل 
غیرنظامـی در ایـن جنـگ جـان دادنـد، 
مجـروح و معلول شـدند یا بـه کام رنج 
مهاجـرت و آوارگـی رفتنـد. بـا توجـه 
ایثارگرانـه ی  و  انکار ناپذیـر  نقـش  بـه 
ملـت افغانسـتان در ایـن جنـگ، اکنون 
جایـگاه،  صلـح،  مذاکـرات  فصـل  در 
افغانسـتان  حکومـت  سـهم  و  موضـع 
بـه عنـوان نماینـده ی مـردم افغانسـتان 
در ایـن مذاکـرات چیسـت؟ گزارش هـا 
روایـت  عـرب،  متحـده ی  امـارات  از 
می کنـد کـه هیـأت گفت و گـو کننـده ی 
حاشـیه ی  در  افغانسـتان  حکومـت 
موضـع  گرفته انـد.  قـرار  مذاکـرات 
خـارج  خصـوص  در  متحـده  ایـاالت 
مانـدن حکومت افغانسـتان از مذاکرات 
صلـح چیسـت؟ چنیـن به نظر می رسـد 
کـه طالبـان متوجـه نیسـتند که فـارغ از 
سـطح اکنـون مذاکـرات و گفت و گوها، 
در نهایـت ایـن مـردم افغانسـتان اسـت 
کـه بـا آن هـا مواجـه خواهند شـد و در 
صلحـی اگـر اتفـاق افتد، طـرف واقعی 
شـاید  اسـت.  افغانسـتان  مـردم  آن هـا، 
افغانسـتان جدیـد صرفـا در حـد یـک 
مصـداق  و  معنـا  طالبـان  بـرای  کلمـه 
داشـته باشـد امـا وقتـی بـه شـهرها و 
قلمروهـای تحـت حاکمیـت حکومـت 
مشـروع افغانسـتان وارد شـوند، معنـا، 
»افغانسـتان  کیـف  و  کـم  و  گسـترده 
جدیـد و الـزام صلـح بـا آن« را خواهند 

فهمیـد.



صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comگزارش

عصمت اهلل سروش

حال  در  افغانستان  دولت  که  این 
با  صلح  مذاکرات  کجای  در  حاضر 
طالبان به ویژه روند امریکایی آن قرار 
صلح،  مشورتی  بورد  ایجاد  و  دارد 
نُه  کمیته های  و  مذاکرهکننده  هیأت 
نقشی  چه  صلح  مذاکرات  در  گانه 
دارند، سووالی هایست که ذهن همه  را 
مصروف کرده است و نمی دانند که چه 

جریان دارد.
دولت افغانستان با شتاب بسیار در 
کنفرانس ژنو در هفتم قوس، »نقشه ی 
 12 مذاکره کننده  هیأت  و  صلح«  راه 
هیأت چهره های  اعضای  اکثر  که  نفره 
حکومتی اند را برای پیش برد مذاکرات 
صلح با گروه طالبان اعالم کرد. بعدتر 
عضویت  با  صلح  مشورتی  عالی  بورد 
و  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
روز  که  شد  اعالم  جهادی  چهره های 
نشست  نخستین  قوس   26 دوشنبه، 
رهبران  بیشتر  حضور  بدون  بورد  این 
جهادی و احزاب  سیاسی برگزار شد.

در نقشه ی راه صلح،  در سخنرانی 
و  ژنو  کنفرانس  در  رییس جمهور 
بورد  دوشنبه  روز  نشست  در  همچنان 
عالی مشورتی صلح، بر »مالکیت« روند 
صلح به رهبری افغانستان و »مذاکره با 
تأکید  افغانستان«  دولت  توسط  طالبان 
شده است. اما کارشناسان می گویند که 
رهبری روند مذاکرات صلح افغانستان 

عماًل در دست امریکا است. 
ایجاد  و  تالش ها  همه  این 
و  مذاکرات  برای  جدید  تشکیالت 
تأکیدهای مکرر بر مالکیت روند صلح 
به رهبری افغان ها در حالی  انجام شده 
 26 دوشنبه  روز  نشست  در  که  است 
نمایندگان  با  امریکا  نمایندگان  قوس 
عربی،  متحده ی  امارات  در  طالبان 
حضور  افغانستان  حکومت  نماینده 
نداشت، اما گزارش شده که نمایندگان 
امارات  و  سعودی  عربستان  پاکستان، 
این  داشتند.  حضور  عربی  متحده ی 
امارت اسالمی طالبان را به  سه کشور 

رسمیت شناخته بودند.
مذاکره ی  سومین  امارات  نشست 
رو در روی زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
با  افغانستان  صلح  مورد  در  امریکا 
این  است.  طالبان  گروه  نمایندگان 
که  می گیرد  حالی صورت  در  دیدارها 
در  امریکا  که  این  به  مبنی  نگرانی ها 
مذاکرات صلح دولت افغانستان را دور 
افزایش  کند،  توافق  طالبان  با  و  بزند 

یافته است.
روز  افغانستان  خارجه ی  وزارت 
برای  امریکا  یک شنبه گفت تالش های 
حکومت  با  افغانستان  در  صلح  تأمین 
بعدتر  است.  هماهنگ  کاماًل  افغانستان 
نشست  که  گفت  صلح  عالی  شورای 
مذاکرات  زمینه ساز  متحده  امارات 

صلح افغانستان است.
نشست  از  بیشتر  جزئیات  تاکنون 
امارات متحده منتشر نشده است. گروه 
طالبان با نشر خبرنامه یی گفته که روز 
شهر  در  گروه  این  نمایندگان  دوشنبه 
عربستان  بلند رتبه ی  مقامات  با  ابوظبی 
متحده   امارات  و  پاکستان  سعودی، 
عربی به طور مفصل گفت وگو کرده اند. 
این نشست ها در  به گفته ی طالبان در 
از  خارجی  نیروهای  خروج  مورد 
امریکا  مظالم  از  افغانستان، »جلوگیری 
امنیت  و  افغانستان«  در  همکارانش  و 
شده  بحث  افغانستان  بازسازی  و 
پایان  در  که  آمده  خبرنامه  در  است. 
نمایندگان  اشتراک  با  دوشنبه  روز 
خلیلزاد  زلمی  با  مذکور،  کشورهای 
شده  انجام  ابتدایی  گفت وگوهای  نیز 
ادامه  مذاکرات  سلسله  سه شنبه  روز  و 

دارد.
افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ   
امارات  نشست  از  پس  روز  یک  اما 
)سه شنبه، 27 قوس( اعالم کرد که تیم 

متحده ی  امارات  پاکستان،  اگر  که 
عربی و عربستان سعودی تضمین کنند 
به  را  طالبان  نظر  مورد  فرد  امریکا  و 
بگمارد،  موقت  رییس حکومت  عنوان 
آن ها در مورد آتش بس شش ماهه فکر 

خواهند کرد.
مقام های  گزارش،  این  براساس 
زلمی  که  شده اند  مدعی  طالبان 
خارجه  وزارت  نماینده  ی  خلیل زاد، 
گفت وگوهای  در  متحده  ایالت 
مسأله ی  طالبان  نمایندگان  با  مقدماتی 
کرده  مطرح  را  ماهه  شش  آتش بس 
کابل  در  امریکا  سفارت  اما  است. 
با  خلیل زاد،  زلمی  که  می گوید 
این  و  کرده  دیدار  طالبان  نمایندگان 
آن ها  تا  داد  خواهد  ادامه  را  دیدارها 
دولت  با  مستقیم  گفت وگوهای  به  را 

افغانستان تشویق کند.
در  امریکا  سفارت  سخن گوی 
اطالعات  پرسش  به  پاسخ  در  کابل 
روز گفت: »ما از طرف دولت و مردم 
ما  هدف  نمی کنیم.  مذاکره  افغانستان 
برای  را  طرف  دو  هر  که  است  این 
میز  بر  بین االفغانی  گفت وگوهای 
برای  خود  افغان ها  تا  بیاوریم  مذاکره 
یافتن راهی برای ختم جنگ و نزاع در 

افغانستان تصمیم بگیرند.«

به  افغانستان  حکومت  مذاکره کننده ی 
آغاز  برای  رحیمی  عبدالسالم  رهبری 
هیأت  با  قریب الوقوع  »گفت وگوهای 
طالبان و آمادگی برای نشست رودررو 
بین دو طرف« وارد ابوظبی شده است.
آقای  که  آمده  ارگ  در خبرنامه ی 
مذاکره کننده ی  تیم  رییس  رحیمی، 
نماینده ی  خلیلزاد،  زلمی  با  حکومت 
ویژه ی امریکا دیدار کرده و قرار است 
امارات  نمایندگان  با  در هفته ی جاری 
نیز  سعودی  عربستان  و  عربی  متحده 
که  نشده  مشخص  هنوز  کند.  دیدار 
نمایندگان  میان  رو  در  رو  نشست 
حکومت افغانستان و طالبان چه زمانی 
امریکا  نماینده ی  اما  می شود  برگزار 
طالبان  نمایندگان  با  بار  سه  تاکنون 

دیدار داشته است.
این،  از  پیش  که  طالبان  گروه 
رد  را  افغانستان  با حکومت  گفت وگو 
کرده بود، در خبرنامه ی دیگر گفته که 
برنامه یی  هیچ  گروه  این  نمایندگان 
مذاکره کننده ی  هیأت  با  دیدار  برای 
متحده  امارات  در  افغانستان  حکومت 

عربی ندارد. 
 25 یک شنبه،  روز  همچنان 
افغانستان،  ملی  امنیت  مشاوران  قوس 
امارات  و  سعودی  عربستان  پاکستان، 
متحده عربی در شهر ابوظبی در مورد 

صلح افغانستان گفت وگو کرده اند.
روابط  پژوهش گر  رسولی،  جعفر 
نیویورک در  بین الملل در کویینز کالج 
می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
مذاکرات  در  افغانستان  حکومت  که 
ندارد  مشخصی  نقش  و  جایگاه  صلح 
فضا«  در  »نقطه یی  به  را  آن  جایگاه  و 

تشبیه می کند. 
در  است  این  پرسش ها  از  یکی 
را  افغانستان  حکومت  طالبان  حالی که 
ندارد،  قبول  مذاکره  طرف  عنوان  به 
افغانستان  حکومت  به  چقدر  امریکا 
در روند صلح اهمیت و نقش می دهد؟
به  امریکا  می گوید  رسولی  جعفر 
طالبان  با  مذاکره  وارد  مستقیم  گونه 
شده است و »با حضور امریکا به ارگ 

نیازی نیست«.
در  یادداشتی  در  رسولی  آقای 
به  رابطه  در  خود  فیس بوک  صفحه ی 
امروز  آنچه  می گوید  صلح  مذاکرات 
در افغانستان تحت نام صلح در جریان 
از  امریکا  رفتن  قصد  به  تمامًا  است؛ 
مخمصه یی است که خود در ایجاد آن 

نمایندگی  به   .1 است:  شده  مشخص 
روند  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  از 
مذاکرات را با جانب مقابل در روشنی 
عالی  بورد  رهنمودهای  و  ملی  منافع 
طور  به   .2 ببرد؛  پیش  به  مشورتی 
مذاکرات  پیشرفت  گزارش های  منظم 
را به بورد عالی مشورتی پروسه صلح 
لزوم دید  صورت  در  و  نموده  ارائه 
 .3 کند؛  اخذ  را  بورد  آن  هدایات 
تیم  داراالنشای  و  تخنیکی  مسوولیت 
دفتر  ریاست  عهده ی  به  مذاکره کننده 

مقام ریاست جمهوری می باشد.
کاری  کمیته های  همچنان وظایف 
 .1 شده:  داده  شرح  چنین  گانه  نُه 
به  رابطه  در  مردم  نظریات  جمع آوری 
مردم  نظریات  تحلیل   .2 صلح؛  روند 
عالی  بورد  به  آن  گزارش  ارائه ی  و 
مشورتی صلح؛ 3. آگاهی دهی و تنویر 
اذهان مردم در رابطه به پیشرفت روند 

صلح.
ایجاد  که  می گوید  رسولی  جعفر 
کار  یک  صلح  مشورتی  عالی  بورد 
غنی  رییس جمهور  سوی  از  سیاسی 
پیش  ریاست جمهوری  انتخابات  برای 
رو است و »هیچ نقش« در روند صلح 

ایفا نخواهد کرد.
که حکومت  می گوید  مژده  وحید 
افغانستان تاکنون از صحنه ی مذاکرات 
وحدت  حکومت  و  بوده  غایب  صلح 
از  دهد  نشان  که  این  برای  ملی 
معامالت و جریانات صلح دور نیست، 
که  ایجاد کرده  را  عالی مشورتی  بورد 
که  دارند  اعتراض  بورد  اعضای  »حتا 
عجله  با  و  نشد  مشوره  ها  آن  با  چرا 

این کار صورت گرفت.«
صلح  عالی  شورای  از  مقام  یک 
شود  گرفته  او  از  نامی  نمی خواهد  که 
تمام  که  می گوید  روز  اطالعات  به 
صلح  اخیر  تالش های  و  برنامه ها 
حکومت بدون مشوره با اقشار مختلف 
جامعه و دیگر نهادهای دولتی از سوی 
و  شده  انجام  ریاست جمهوری  نهاد 
نمایندگان  کمیته ی  به  رابطه  در  فقط 
احزاب  شورای  با  مشوره های  احزاب 
بیشتر  خاطر  همین  به  که  شده  انجام 
صلح  مشورتی  عالی  بورد  اعضای 

رهبران جهادی و احزاب سیاسی اند.
هیأت  صلح،  راه  نقشه ی 
مشورتی  عالی  بورد  و  مذاکره کننده 
حتا  گسترده  انتقادهای  تاکنون  صلح 
در  را  بورد  اعضای  از  شماری  انتقاد 

پی داشته است.
حبیبه سرابی، معاون شورای عالی 
از  که  بود  کسانی  نخستین  از  صلح 
ترکیب بورد عالی مشورتی صلح انتقاد 
زنان،  جوانان و  نقش  کرد و گفت که 
عالی  »بورد  ترکیب  در  مدنی  جامعه ی 
مشورتی روند صلح« نایده گرفته شده 

است.
مشاور  اتمر،  حنیف  آن  از  پس 
گفت  افغانستان  ملی  امنیت  پیشین 
جانب  از  که  مذاکره کننده یی  تیم  که 
با  مشوره  هیچ گونه  بدون  حکومت 
نمایندگان اقشار سیاسی جامعه معرفی 
از  و  است  حکومتی  تیم  یک  شده، 
برای  الزم  مهارت های  و  مشروعیت 

رهبری روند صلح برخوردار نیست.
رهبر  حکمتیار،  گلبدین  اخیراً 
عالی  بورد  عضو  که  اسالمی  حزب 
که  گفت  است  نیز  صلح  مشورتی 
پیوستن  از  سیاسی  احزاب  از  شماری 
کنار زده شده و همچنان  بورد  این  به 
تنها  نباید  مشورتی  عالی  »بورد  نقش 
باید  بورد  این  بلکه  باشد،  مشوره دهی 
در جریان مذاکرات بتواند تصمیم گیری 

هم انجام دهد«.
در نشست روز دوشنبه بورد عالی 
مشورتی صلح بیشتر چهره های سیاسی 
که  نداشتند  حضور  احزاب  رهبران  و 
نبود  نشان دهنده ی  کارشناسان  قول  به 
و  بورد  این  مورد  در  داخلی  اجماع 

نقش آن در روند صلح است.
کرزی،  حامد  نشست  این  در 
رسول  عبدالرب  مجددی،  صبغت اهلل 
سیاف، انجنیر گلبدین حکمتیار، یونس 
قانونی، سید حامد گیالنی، محمد کریم 
شیخ  نادری،  منصور  سید  خلیلی، 
نور،  عطامحمد  محسنی،  آصف 
و  صالح  امراهلل  خان،  محمداسماعیل 

جنرال دوستم حضور نداشتند.

را  مسکو  نشست  کارشناسان، 
عنوان  طالبان  برای  تبلیغاتی  مانور  نیز 
افغانستان  حکومت  آن  در  که  کردند 
شورای  اما  نفرستاد،  نماینده یی  هیچ 
مستقل  نهاد  یک  عنوان  به  صلح  عالی 
به نمایندگی از مردم افغانستان در این 

نشست شرکت کرد.
مسایل  پژوهش گر  غرجی،  الهام 
گفت وگوی  در  اخیراً  بین الملل  روابط 
که  می گوید  روز  اطالعات  با  ویژه 
بحران  با  افغانستان  صلح  مذاکرات 
سر  بر  سیاسی  اجماع  فروپاشی 
مواجه  صلح  روند  مالکیت  و  رهبری 
یکی  غرجی،  آقای  گفته ی  به  است. 
سال  چند  در  ثابت  نسبتًا  نکات  از 
گذشته، مالکیت ملی بر روند صلح بر 
حکومت  رهبری کننده ی  نقش  محور 
اجماع  شکست  اما  بود،  افغانستان 
کننده  نگران  مورد  این  در  بین المللی 
مکمل  اگر  بیرونی  تالش های  و 
نباشند،  صلح  برای  ملی  تالش های 

نمی توانند به نتیجه برسد.
این همه رییس جمهور غنی در  با 
سفر اخیر خود به والیت هرات گفت 
که بدون خواست مردم افغانستان هیچ 
پیمان صلح به صورت پنهانی صورت 
نخواهد گرفت و هر فیصله یی در مورد 
صلح از سوی پارلمان و به رأی مردم 

تصویب خواهد شد.
و  صلح  مشورتی  عالی  بورد  ایجاد 
هیأت مذاکره کننده به معنای چیست؟
بدون  امریکا  که  حالی  در 
افغانستان  حکومت  نمایندگان  حضور 
یکی  است،  طالبان  با  مذاکره  سرگرم 
که  است  این  اساسی  پرسش های  از 
ایجاد  در  حکومت  اخیر  تالش های 
و  کننده  مذاکره  هیأت  مشورتی،  بورد 
چه  و  چیست  صلح  راه  نقشه  تهیه ی 

معنی می دهد؟
غنی  رییس جمهوری  فرمان  در 
صلح  مشورتی  عالی  بورد  برای 
شده  گرفته  نظر  در  ذیل  وظایف 
در  را  سازنده  مشوره های   .1 است: 
کند؛  ارائه  رهبری  به  صلح  عرصه ی 
پروسه  پیشنهادات کمیته های کاری   .2
صلح را بررسی و ارزیابی کند؛ 3. در 
صورت لزوم دید، آجندا و چارچوب 
مذاکره کننده  تیم  به  را  مذاکرات  مؤثر 
از تحقق روند مذاکرات   .4 ارائه کند؛ 

صلح نظارت به عمل آورد.
وظایف تیم مذاکره کننده نیز چنین 

او، مذاکرات فعلی  باور  به  نقش دارد. 
دوران  در  مذاکرات صلح  تکرار  صلح 
خروج  فقط  که  است  نجیب  داکتر 
در  افغانستان  از  را  شوروی  نیروهای 
پایدار در  پی داشت نه برقراری صلح 
افغانستان: »اطمینان دارم بار دیگر بعد 
بار  ژنو،  صلح  از  سال  سی  حدود  از 
شد.  خواهد  امضا  مشابه  سند  دیگر 
نماینده ی  تنها  گفت وگوها  این  در 
تعیین  و  می زند  حرف  که  امریکاست 
آن ها  مهم اند.  نیز  پاکستانی ها  می کند. 
برآید.  تا  کند  کمک  امریکا  به  شاید 
دیگران، نقش تماشا چی دارند و بس.«
مسایل  کارشناس  مژده،  وحید 
پیش  طالبان  پیشین  مقام  و  سیاسی 
مذاکرات  روند  که  می گوید   2001 از 
است  همراه  جدی  ابهامات  با  صلح 
طالبان  و  امریکا  نمایندگان  نشست  اما 
بسیار  افغانستان  برای  امارات  در 
در  افغانستان  دولت  زیرا  است،  مهم 
دارد  که  راهی  یگانه  فعلی  وضعیت 
فیصله ی  و  نتیجه  منتظر  که  است  این 
طالبان  و  امریکا  نمایندگان  نشست 

باشد.
در همین حال خبرگزاری رویترز 
طالبان  مقام های  که  داده  گزارش 
مشروط به افشا نشدن نام شان گفته اند 

دولـت افغانـسـتان در 
کجای مذاکرات صلح قرار دارد؟

مانور  نیز  را  مسکو  نشست  کارشناسان، 
آن  در  که  کردند  عنوان  طالبان  برای  تبلیغاتی 
نفرستاد،  نماینده یی  هیچ  افغانستان  حکومت 
اما شورای عالی صلح به عنوان یک نهاد مستقل 
به نمایندگی از مردم افغانستان در این نشست 

شرکت کرد.
الهام غرجی، پژوهش گر مسایل روابط بین الملل 
اخیرًا در گفت وگوی ویژه با اطالعات روز می گوید 
که مذاکرات صلح افغانستان با بحران فروپاشی 
اجماع سیاسی بر سر رهبری و مالکیت روند صلح 
مواجه است. به گفته ی آقای غرجی، یکی از نکات 
نسبتًا ثابت در چند سال گذشته، مالکیت ملی بر 
روند صلح بر محور نقش رهبری کننده ی حکومت 
بین المللی  اجماع  شکست  اما  بود،  افغانستان 
بیرونی  تالش های  و  کننده  نگران  مورد  این  در 
نباشند،  صلح  برای  ملی  تالش های  مکمل  اگر 

نمی توانند به نتیجه برسد.
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بخش سوم و پایانی
هفت

ــد  ــرز دیـ ــان: طـ ــن کیلیـ دیـ
کـــه مـــا گناه کاریـــم و بایـــد پـــاک 
شـــویم، یـــک داوری اخالقـــی بـــه 

نظـــر می رســـد. 
ـــرگ:  آه! داوری  ـــال روزنب مارش
کار شـــگفت انگیز اســـت! »روکیـــچ« 
را  مفکـــوره  ایـــن  طـــرف داران 
ــتگارکننده گان می نامـــد. هـــدف  رسـ
آن هـــا پـــاداش گرفتـــن بـــا رفتـــن 
ــن  ــر ایـ ــت. بنا بـ ــت اسـ ــه بهشـ بـ
ــد از  ــالش می کنیـ ــما تـ ــه، شـ نظریـ
ـــه  ـــد ن ـــروی کنی ـــان پی ـــن دینی ت قوانی
ــه یـــک نیـــروی  ــر ایـــن کـ به خاطـ
ـــد  ـــه داری ـــود نهادین ـــی را در خ خدای
ـــا دیگـــران  ـــی ب ـــا مهربان کـــه شـــما را ب
ربـــط می دهـــد، بلکـــه بـــرای ایـــن 
کـــه ایـــن قوانیـــن درســـتند و اگـــر 
آن هـــا را انجـــام دهیـــد، پـــاداش 
دریافـــت می کنیـــد و اگـــر نـــه، 

می شـــوید.  مجـــازات 
کیلیـــان: و آن هایـــی کـــه در 
ـــی  ـــور االه ـــزه ی حض ـــد، م ـــت ان اقلی
را چشـــیده، در خـــود و دیگـــران 

ند؟ شـــناخته ا
روزنبـــرگ: بـــه درســـتی! و 
ــرا  ــه مـ ــتند کـ ــا هسـ بهتـــر همان هـ
دعـــوت می کننـــد تـــا برای شـــان 
ـــس  ـــونت را تدری ـــدون خش ـــط ب رواب
ــن  ــه ایـ ــد کـ ــون می بیننـ ــم، چـ کنـ
ــه  ــراد بـ ــت افـ ــوزش در برگشـ آمـ
خـــرد یـــا آگاهـــی سرشتی شـــان 

کمـــک می کنـــد. 
بـــاره ی  در  شـــما  کیلیـــان: 
»فرهنـــگ ســـلطه« نیـــز نوشـــته اید، 
آن نیـــز بـــا  »رستگاری اندیشـــی« 

اســـت؟ یک ســـان 
نوشـــتن  مـــن  روزنبـــرگ: 
بـــاره ی »فرهنـــگ ســـلطه« را  در 
پـــس از خوانـــدن کارهـــای »والتـــر 
ــژه  ــه ویـ ــردم، بـ ــاز کـ ــک« آغـ وینـ
قدرت هـــا/  »جـــذب  کتـــاب 
ی   »Engaging the Powers
او. بحـــث او ایـــن اســـت کـــه مـــا 
تحـــت ســـاختار زندگـــی می کنیـــم 
ـــیاری  ـــر بس ـــدودی ب ـــمار مع ـــه ش ک
بـــه  می کننـــد.  فرمان روایـــی 
ـــا  ـــاختاربندی خانواده ه ـــی س چگونگ
در ایـــاالت متحـــده نـــگاه کنیـــد، پدرهـــا 
می خواهنـــد  همیشـــه  مادرهـــا  و 
ـــت  ـــت اس ـــزی درس ـــه چی ـــد چ بدانن
ــای  ــه ی اعضـ ــع بقیـ ــرای منافـ و بـ
خانـــواده قاعـــده ی مقـــرر می کننـــد. 
ـــه محـــالت کار، ادارت  ـــب، ب ـــه مکات ب
ـــد. در  ـــگاه کنی ـــا ن ـــان م ـــا ادی ـــی ی دولت
ـــه  ـــتند ک ـــی هس ـــطوح مقامات ـــام س تم
بردیگـــران  را  خواست های شـــان 
تحمیـــل می کننـــد و توجیه شـــان 
نیـــز رفـــاه همگانـــی اســـت. آن هـــا 
مکافـــات و مجـــازات را بـــه عنـــوان 
ــت  ــرای به دسـ ــی بـ ــرد اساسـ راهبـ
کار  بـــه  خواست های شـــان  آوردن 
می برنـــد. ایـــن اســـت آنچـــه مـــن 

»فرهنـــگ ســـلطه« می خوانـــم. 
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــان: بـ کیلیـ
کـــه جنبش هـــا و ســـازمان ها بیشـــتر 
ــی  ــر و دیگرگونـ ــده ی تغییـ ــا ایـ بـ
آغـــاز می کنـــد و بـــا یـــک سیســـتم 

ــند.  ــان می رسـ ــه پایـ ــلطه بـ سـ
ــا  ــا بـ ــی، آن هـ ــرگ: بلـ روزنبـ
پیام هـــای زیبایـــی بـــرای برگشـــت 
بـــه زندگـــی می آینـــد، امـــا بـــا 
ــد،  ــت می کننـ ــه صحبـ ــی کـ مردمـ
ـــلطه  ـــا س ـــادی ب ـــال های متم ـــرای س ب

ــا  ــن پیام هـ ــد و ایـ ــی کرده انـ زند گـ
را طـــوری تعبیـــر می کننـــد کـــه 
ســـاختارهای ســـلطه را تقویـــت 
می کنـــد. وقتـــی در اســـراییل بـــودم، 
ـــک  ـــا، ی ـــروه م ـــای گ ـــی از مرده یک
ـــب  ـــک ش ـــود. ی ـــس ب ـــم ارتدوک عال
بخش هـــای از کتـــاب مقـــدس را 
کـــه در خانـــه اش مـــرور می کـــردم، 
ــنبه  ــام یک شـ ــوردن شـ ــس از خـ پـ
را  قطعـــه ی  خوانـــدم.  برایـــش 
ــدای  ــبیه: »خـ ــزی شـ ــدم. چیـ خوانـ
ـــه  ـــده ک ـــی ب ـــا قدرت ـــرای م ـــز، ب عزی
ــم.«  ــمنان مان را درآوریـ ــم دشـ چشـ
ـــا  ـــد، واقع ـــم: داوی ـــش گفت ـــود. برای ب
ـــی  ـــوری می توان ـــه چط ـــن قطع در ای
ــت:  ــی؟ و او گفـ ــدا کنـ ــی پیـ زیبایـ
»خـــوب مارشـــال، اگـــر تـــو فقـــط 
ـــت  ـــه اس ـــن قطع ـــر ای ـــه در ظاه آنچ
را می بینـــی، واقعـــا همـــان قـــدر 
ـــد.  ـــد باش ـــه می توان ـــت ک ـــت اس زش
آنچـــه بایـــد انجـــام بدهـــی دیـــدن 
ـــن  ـــت ای ـــه در پش ـــت ک ـــزی اس چی

پیـــام اســـت.«
ـــه  ـــردم آنچ ـــالش ک ـــتم و ت نشس
ــنده ی آن قطعـــات در الیـــه ی  نویسـ
ـــد  ـــه باش ـــن گفت ـــا ممک ـــی آن ه باطن
ــه  ــته کـ ــا او می دانسـ ــنوم، آیـ را بشـ
چگونـــه احساســـات و نیازهـــا را در 
ـــیفته اش  ـــد؟ ش ـــات بگنجان ـــن قطع ای
ــره ی  ــه چهـ ــون آنچـ ــدم، چـ می شـ
ــزی  ــد چیـ ــت می توانـ ــت داشـ زشـ
کامـــال متفـــاوت باشـــد. اگـــر شـــما 
احساســـات و نیازهـــای گوینـــده اش 
را درک کنیـــد. فکـــر کـــردم کـــه 
واقعـــا  قطعـــات  آن  نویســـنده ی 
می گویـــد: »خـــدای عزیـــز، مـــا 
را از مردمانـــی کـــه ممکـــن اســـت 
محافظـــت  برســـانند  آســـیب مان 
کـــن و بـــرای مـــا راهـــی را نشـــان 

بـــده کـــه ایـــن اتفـــاق نیافتـــد.« 
هشت

ــه  ــما گفته ایـــد کـ ــان: شـ کیلیـ
خشـــونت  گونه هـــای  میـــان  در 
ــازمانی،- ــی و سـ ــی، روانـ از فیزیکـ
ـــیب  ـــن آس ـــی کمتری ـــونت فیزیک  خش

را دارد، چـــرا؟

ـــی  ـــونت فیزیک ـــرگ: خش روزنب
همیشـــه فراینـــد دومـــی اســـت. مـــن بـــا 
ـــرده ام،  ـــت ک ـــدان صحب ـــرادی در زن اف
کســـانی جرایـــم شـــدید انجـــام داده انـــد، 
ـــود.  ـــزاوارش ب ـــد: »س ـــا می گوین آن ه
ـــت  ـــکار آن هاس ـــود.« اف ـــتی ب آدم پس
کـــه مـــرا بـــه وحشـــت می انـــدازد، 
ایـــن کـــه چگونـــه قربانیان شـــان را 
ـــد  ـــانی می دانن ـــات انس ـــد احساس فاق
ــود.  ــج بـ ــزاوار رنـ ــد سـ و می گوینـ
حقیقتـــی کـــه مـــردی رفتـــه و بـــه 
فـــردی دیگـــری شـــلیک کـــرده 
همچنـــان مـــرا می ترســـاند، امـــا 
بیشـــتر فکـــر کـــه منجـــر بـــه ایـــن 
کار شـــده اســـت مـــرا می ترســـاند، 
ـــک  ـــی در ی ـــکل عمیق ـــه ش ـــون ب چ
بخـــش بـــزرگ بشـــریت ریشـــه 

دوانـــده اســـت. 
پولیـــس  بـــا  وقتـــی  مثـــال 
ــیدند:  ــردم، پرسـ ــراییل کار می کـ اسـ
» اگـــر کســـی بـــه روی تـــو شـــلیک 
کـــردن آغـــاز کنـــد چـــه می کنـــی؟« 
ـــار  ـــج ب ـــه پن ـــد ب ـــیدم: »بیایی ـــن پرس م
آخـــری کـــه کســـی بـــه روی شـــما 
شـــلیک کـــرده اســـت نـــگاه کنیـــم. 
ـــه  ـــی ب ـــت، وقت ـــج موقعی ـــن پن در ای
صحنـــه رســـیدید، کســـی قبـــال شـــلیک 
کـــردن آغـــاز کـــرده بـــود؟« نـــه. در 
ــم  ــار، کم از کـ ــدام. در هربـ ــچ کـ هیـ
ــاز  ــش از آغـ ــوی پیـ ــه گفت وگـ سـ
شـــلیک داشـــتیم. پولیـــس دیالـــوگ 
ـــن  ـــرد و م ـــق ک ـــاره خل ـــم دوب را برای
ـــس از  ـــونت پ ـــه خش ـــدس زدم ک ح
شـــروع  ابتدایـــی  گفت وگوهـــای 

شـــده اســـت. 
ــما  ــال شـ ــه هرحـ ــان: بـ کیلیـ
گفته ایـــد کـــه نیـــروی فزیکـــی 
گاهـــی نیـــاز اســـت. می توانیـــد 
گفتـــه  ایـــن  شـــامل  را  اعـــدام 

بســـازید؟
ـــت  ـــی عدال ـــه، وقت ـــرگ: ن روزنب
اعاده کننـــده داریـــم، مـــن مجرمـــان 
کـــه  وقتـــی  تـــا  می خواهـــم  را 
کارمـــان تمـــام می شـــود در زنـــدان 
ـــی  ـــروی فیزیک ـــط نی ـــن فق ـــد. م بمانن
ــا از  ــردن آن هـ ــع کـ ــرای جمـ را بـ

ــا زنـــدان  ــم، امـ ــا می خواهـ کوچه هـ
را یـــک مـــکان کیفـــری نمی دانـــم. 
زنـــدان را جایـــی بـــرای نگه داشـــتن 
ـــی  ـــا وقت ـــم ت ـــاک می دان ـــراد خطرن اف
کـــه کارهـــای الزم اعاده کننـــده را 
بـــا آن هـــا انجـــام دهیـــم. مـــن بـــا 
ــرده ام،  ــناکی کار کـ ــای ترسـ گروه هـ
حتـــا بـــا جانی هـــای اســـراییلی، 
امـــا وقتـــی نـــگاه روان شـــناختی 
کـــه بعضی هـــا آن قـــدر خـــراب 
ــد را  ــر نمی کننـ ــه تغییـ ــده اند کـ شـ
فرامـــوش کـــردم، پیش رفت هـــای 

را شـــاهد بـــودم. 
یـــک بـــار، وقتـــی کـــه بـــا 
کار  ســـویدن  در  زندانی هـــا 
می کـــردم، مدیـــر زنـــدان در بـــاره ی 
ـــتر از  ـــا بیش ـــج ی ـــه پن ـــرد ک ـــک م ی
آن آدم کشـــته بـــود، برایـــم گفـــت: 
»او  می شناســـیدش!«  »بی درنـــگ 
ـــش  ـــه اتاق ـــی ب ـــت.« وقت ـــک هیوالس ی
ـــی  ـــوی هیکل ـــرد ق ـــدم، م ـــل ش داخ
بـــا بازوهـــای سراســـر تتـــو بـــود. 
روز اول، او فقـــط بـــه مـــن 
خیـــره شـــد، یـــک کلمـــه هـــم 
ــه  ــط بـ ــز فقـ ــت. روز دوم نیـ نگفـ
ــرش  ــد. از مدیـ ــره می شـ ــن خیـ مـ
دل خـــور می شـــدم کـــه چـــرا یـــک 
چنیـــن بیمـــار روانـــی را در گـــروه 
ـــش  ـــش از پی ـــت. پی ـــن راه داده اس م
داشـــتم بـــه تشـــخیص بالینـــی بـــر 

 . می گشـــتم
از  یکـــی  ســـوم،  روز  بعـــد 
همکارانـــم گفـــت: »مارشـــال، مـــن 
دریافتـــم کـــه نتوانســـتی بـــا او 
ـــردم  ـــن درک ک ـــی.« و م ـــت کن صحب
ــاک  ــی ترس نـ ــن زندانـ ــا ایـ ــه بـ کـ
نزدیـــک نشـــده ام، چـــون فقـــط 
ــردن  ــاز کـ ــت بـ ــر صحبـ ــر سـ فکـ
ـــود.  ـــانده ب ـــرگ ترس ـــرا از م ـــا او م ب
ــه او  ــاب بـ ــم و خطـ ــن رفتـ بنابریـ
گفتـــم: »شـــنیده ام  کـــه بـــه ســـبب 
انجـــام کارهایـــی تـــو را بـــه ایـــن 
ـــه  ـــا ب ـــی آن ج ـــد، وقت ـــدان آورده ان زن
ــزی  ــته یی و چیـ ــره نشسـ ــن خیـ مـ
می ترســـم.  مـــن  نمی گویـــی، 
می خواهـــم بدانـــم چـــه چیـــزی 

ــد. در  ــر نمی افتـ ــا کارگـ ــی مـ کنونـ
ـــوتا  ـــه در مینیس ـــی ک ـــل، پژوهش مقاب
ـــان  ـــت، نش ـــده اس ـــام ش ـــادا انج و کان
ـــت  ـــق عدال ـــر از طری ـــه اگ ـــد ک می ده
اعاده کننـــده پیـــش برویـــد، احتمـــال 
بســـیار کـــم وجـــود دارد کـــه یـــک 
مجـــرم دوبـــاره مرتکـــب عمـــل 

خشـــونت بار شـــود. 
مـــن گفتـــه ام، زندانی هـــا فقـــط 
می خواهنـــد معـــذرت بخواهنـــد، 
خـــوب  خیلـــی  کـــه  چیـــزی 
بلند انـــد انجـــام دهنـــد. امـــا وقتـــی 
از گوش شـــان گرفتـــه وادار شـــان 
می کنـــم بـــه وقاحـــت درد کـــه 
ـــر  ـــی دیگ ـــا کس ـــل آن ه ـــی از عم ناش
ـــد و  ـــگاه کنن ـــت، ن ـــرده اس ـــل ک تحم
بعـــد از آن هـــا می خواهـــم کـــه بـــه 
ــن  ــه مـ ــد و بـ ــود برگردنـ درون خـ
ــام  ــه ی انجـ ــه در لحظـ ــد کـ بگوینـ
ـــرای  عمـــل چـــه احساســـی داشـــتند، ب
وحشـــت ناکی  تجربـــه ی  آن هـــا 
اســـت. بســـیاری می گوینـــد: » لطفـــا 
ـــه  ـــور ب ـــا مجب ـــش ام ـــزن، بک ـــرا ب م

ــن.« ــن کارم نکـ ایـ
کیلیـــان: در بـــاره ی اســـتفاده ی 
ـــد،  ـــت کردی ـــرو صحب ـــی از نی محافظت
ـــم را در  ـــتم و تحری ـــرب و ش ـــا ض آی
ـــرو  ـــی از نی ـــتفاده ی محافظت ـــمار اس ش

می دانیـــد؟
روزنبـــرگ: می تواننـــد باشـــند، 
کســـی کـــه وقـــت بســـیاری را 
ـــن  ـــن کار کـــرده اســـت »جی صـــرف ای
ــت.  ــارپ/  Gene Sharp« اسـ شـ
ایـــن  در  زیـــادی  کتاب هـــای  او 
مضمـــون نوشـــته اســـت و مقالـــه ی 
ـــام »168  ـــه ن ـــت ب ـــبی در انترن دل چس
کاربـــرد نیـــروی بـــدون خشـــونت« 
کـــه  اســـت  داده  نشـــان  او  دارد. 
چگونـــه در درازای تاریـــخ، نیـــروی 
ـــری از  ـــرای جلوگی ـــدون خشـــونت ب ب
خشـــونت و محافظـــت اســـتفاده شـــده 
ـــن در  ـــازات. م ـــرای مج ـــه ب ـــت ن اس
ــی  ــی اقلیتـ ــا گروهـ ــکو بـ فرانسسـ
از پـــدر و مادرهایـــی بـــودم کـــه از 
بابـــت مدیـــر مکتـــب کودکان شـــان 
ــد  ــد. می گفتنـ ــران بودنـ ــیار نگـ بسـ
دانش آمـــوزان  روح  بـــه  مدیـــر 
آســـیب می زنـــد. پـــس، بـــه آن هـــا 
ــر  ــا مدیـ ــور بـ ــوزش دادم چه طـ آمـ
ــا  ــتند بـ ــوند. خواسـ ــاط شـ در ارتبـ
ـــت:  ـــا او گف ـــد ام ـــت کنن ـــر صحب مدی
ــرار  ــس قـ ــوید، هیچ کـ ــارج شـ »خـ
ــم  ــد مکتبـ ــن بگویـ ــه مـ نیســـت بـ
کنـــم.«  مدیریـــت  چه گونـــه  را 
بـــار بعـــدی، بـــه آن هـــا اســـتفاده ی 
محافظتـــی از نیـــرو را توضیـــح دادم 
ـــوره  ـــن مفک ـــا ای ـــا ب ـــی از آن ه و یک
بچه های مـــان  کـــه  آمـــد  پیـــش 
و  می داریـــم  بـــاز  مکتـــب  از  را 
ـــر  ـــد مدی ـــه بدانن ـــه هم ـــانه های ک نش
چه گونـــه آدمـــی بـــوده را بـــروز 
ــه  ــم کـ ــان گفتـ ــم. برای شـ می دهیـ
ـــا  ـــرو را ب ـــی از نی ـــتفاده ی محافظت اس
ــد.  ــط می کنیـ ــری خلـ ــروی کیفـ نیـ
ــه  ــید کـ ــر می رسـ ــه نظـ ــوری بـ طـ
ــزا  ــر را جـ ــد مدیـ ــا می خواهنـ آن هـ

دهنـــد. 
راه  تنهـــا  گفتـــم  برای شـــان 
ــی  ــتفاده ی محافظتـ ــادن اسـ موثر افتـ
ــما  ــه شـ ــت کـ ــن اسـ ــرو ایـ از نیـ
ــد  ــرار کنیـ ــاط برقـ ــر ارتبـ ــا مدیـ بـ
و واضیحـــا تفهیـــم کنیـــد کـــه 
قصد تـــان محافظـــت از کودکان تـــان 
ـــی  ـــور بدگوی ـــه منظ ـــز ب ـــوده و هرگ ب
ـــت.  ـــوده اس ـــر نب ـــم آوردن مدی ـــا ک ی
نشـــانه های را پیشـــنهاد دادم کـــه 
ــا  ــد: »مـ ــان می کردنـ ــان را بیـ نیازشـ
ـــیم.  ـــته باش ـــاط داش ـــم ارتب می خواهی
مکتـــب  در  را  کودکان مـــان  مـــا 

» هیـــم. می خوا
و ایـــن نیـــرو خیلـــی موفقانـــه 
ـــیوه ی  ـــه ش ـــه ب ـــا ن ـــد، ام ـــال ش اعم
ـــی  ـــم. وقت ـــرده بودی ـــا تصـــور ک ـــه م ک
ـــاره ی  ـــب در ب ـــره ی مکت ـــأت مدی هی
ـــام  ـــر انج ـــه مدی ـــای ک ـــی کاره بعض
ـــر او برافروختنـــد... مـــی داد شـــنیدند، ب
 ادامه در صفحه ۵

در مـــورد تـــو جریـــان دارد.« و او 
ــی  ــزی می خواهـ ــه چیـ گفـــت: » چـ
بشـــنوی؟« و شـــروع بـــه صحبـــت 

کـــردن کـــرد.
اگـــر مـــن بـــه عقـــب برگـــردم 
ـــه  ـــردازم، ب ـــراد بپ ـــخیص اف ـــه تش و ب
فکـــر ایـــن کـــه آن هـــا نمی تواننـــد 
آن هـــا  بـــه  شـــوند،  عـــوض 
ــی  ــا هنگامـ ــم. امـ ــم برسـ نمی توانـ
ــه  ــرو هزینـ ــت و نیـ ــن وقـ ــه مـ کـ
کـــردم و خطـــر کـــردم، همیشـــه 
ـــت  ـــا نظرداش ـــیدم. ب ـــی رس ـــه جای ب
ــیده  ــردی رسـ ــه فـ ــه بـ ــیبی کـ آسـ
اســـت، شـــاید ســـه، چهـــار، پنـــج 
روزانـــه  ســـرمایه گذاری  ســـال 
ــا  ــه آن هـ ــح بـ ــا صلـ ــد تـ می خواهـ
ـــن  ـــا ای ـــتم ها ب ـــر سیس ـــردد و اکث برگ
وضـــع عیـــار نیســـتند. اگـــر مـــا در 
ـــه  ـــردی ک ـــه ف ـــا ب ـــتیم ت ـــی نیس موقف
ـــم،  ـــاز دارد بدهی ـــر نی ـــرای تغی آنچـــه ب
گزینـــه ی بعـــدی مـــن ایـــن اســـت 
ـــرف دار  ـــا ط ـــد، ام ـــدان بمان ـــه در زن ک
ــه  ــچ وجـ ــه هیـ ــی بـ ــدام کسـ اعـ

نیســـتم.   
نُه

اعمـــال  بـــرای  کیلیـــان: 
عواقـــب  بـــه  وحشـــت ناک، 
قوی تـــری نیـــاز نداریـــم؟ فقـــط 
اعاده کـــردن خیلـــی جـــزای ســـبک 

می رســـد.  نظـــر  بـــه 
ـــتگی دارد  ـــرگ: خـــب، بس روزنب
بـــه ایـــن کـــه چـــه می خواهیـــم. از 
نظـــام اصالحی مـــان می دانیـــم کـــه 
ـــرم  ـــک ج ـــب ی ـــرد مرتک ـــر دو ف اگ
شـــده باشـــند، یکی شـــان بـــرود بـــه 
ـــی  ـــر دلیل ـــه ه ـــی ب ـــا دوم ـــدان ام زن
ــاد  ــال زیـ ــه احتمـ ــود، بـ ــرده نشـ بـ
ـــی  ـــب کس ـــونت از جان ـــه ی خش ادام
کـــه بـــه زنـــدان رفتـــه وجـــود دارد. 
بـــار آخـــر کـــه در »زنـــدان تویـــن 
ریـــورس« در ایالـــت واشـــینگتن بـــودم، 
ـــه  ـــار ب ـــه ب ـــی را س ـــرد جوان ـــا م آن ج
ـــودکان آورده  ـــی ک ـــت جنس ـــام اذی اته
بودنـــد. بـــه طـــور آشـــکار تـــالش 
ـــازات،  ـــا مج ـــار او ب ـــر رفت ـــرای تغیی ب
ــام  ــود و در نظـ ــاده بـ ــر نیفتـ کارگـ
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جلیقه  زردها؛ شکست مکرون، 
اشپیگل – هنریک اندرلینشکست اروپـا خواهد بـود

مترجم: جلیل پژواک

تظاهـــرات،  امـــا  کیلیـــان: 
تحریـــم و صف آرایـــی بیشـــتر از 
پرخاش گرانـــه  رســـانه ها  ســـوی 

شـــده اند.  پیشـــکش 
روزنبـــرگ: بلـــی، دیده ایـــم 
کـــه در بعضـــی تظاهرات هـــا علیـــه 
جهانی شـــدن، مرزهـــا شکســـتند. 
بعضـــی افـــراد بـــرای نشـــان دادنـــد 
بـــودن  وحشـــتناک  چگونگـــی 
شـــرکت ها متوصـــل بـــه اعمـــال 
نقـــاب  زیـــر  در  خشـــونت بار 
نیـــرو  از  محافظتـــی  اســـتفاده ی 
می شـــوند. دو چیـــز اســـت کـــه در 
حقیقـــت اعمـــال خشـــونت بار را 
ـــز  ـــونت متمای ـــدون خش ـــال ب از اعم
می ســـازد. نخســـت، از نقطـــه نظـــر 
خشـــونت«  بـــدون  »ارتباطابـــات 
دشـــمنی وجـــود نـــدارد، شـــما 
دشـــمنی را نمی بینیـــد، افـــکار شـــما 
ــان  ــظ نیازهای تـ ــه حفـ ــز بـ متمرکـ
اســـت و دوم، قصد تـــان مجبـــور 
ــردن  ــج بـ ــه رنـ ــرف بـ ــردن طـ کـ

ــت.  نیسـ
ــد  ــر می رسـ ــه نظـ ــان: بـ کیلیـ
در  متحـــده  ایـــاالت  دولـــت 
جداســـازی ایـــن دو دچـــار مشـــکل 
اســـت. تـــالش می کنـــد جنـــگ 
ــا و  ــراردادن نیازهـ ــیله قـ ــا وسـ را بـ
ـــد  ـــول بنمایان ـــل قب ـــا قاب ـــت م مصوونی
ـــد.  ـــل می کن ـــه عم ـــد تجاوزکاران و بع
ــاز  ــا نیـ ــب، مـ ــرگ: خـ روزنبـ
ـــا  ـــم. ام ـــود داری ـــت از خ ـــه محافظ ب
شـــما درســـت می گوییـــد، بســـیاری 
ـــت.  ـــده اس ـــط ش ـــا آن خل ـــایل ب مس
وقتـــی جمعیـــت عدالـــت کیفـــری 
را آموخته انـــد، چیـــزی بیشـــتری 
ـــج  ـــر در رن ـــی دیگ ـــدن کس ـــز دی ج
ـــه  ـــه ب ـــات ک ـــر اوق ـــد. اکث نمی خواهن
اســـتفاده از زور متوصـــل می شـــویم، 
ــای  ــتفاده از راهـ ــا اسـ ــد بـ می تواننـ
مختلـــف مذاکـــره حـــل شـــوند. 
ــه  ــه همین گونـ ــدارم کـ ــدی نـ تردیـ
ــای  ــه پیام هـ ــا بـ ــر مـ ــود اگـ می بـ
ــن  ــرب از چندیـ ــان عـ ــه از جهـ کـ
ســـال بـــه ایـــن ســـو می آمـــد، 
گـــوش می ســـپردیم. ایـــن یـــک 
ــا  ــود. درد آن هـ ــازه نبـ ــت تـ وضعیـ
ــیاری  ــیوه های بسـ ــا شـ ــا و بـ بارهـ
ـــی  ـــا درک و همدل ـــا ب ـــد و م ـــان ش بی
ـــی  ـــم و وقت ـــخ ندادی ـــی پاس هیچ گاه
ـــای  ـــنویم از راه ـــراد را نش ـــا درد اف م
را  همدلـــی  حتـــا  کـــه  می آیـــد 

دشـــوارتر می کنـــد. 
ـــم،  ـــن را می گوی ـــی ای ـــاال، وقت ح
دیگـــران بیشـــتر فکـــر می کننـــد 
کـــه مـــن حادثـــه ی دهشـــت افگنی 
ـــم  ـــه می کن ـــپتامبر را توجی ـــم س یازده
را  کار  ایـــن  کـــه  یقیـــن  بـــه  و 
نمی کنـــم. می خواهـــم بگویـــم کـــه 
ـــت  ـــن اس ـــه ای ـــگاه ب ـــی ن ـــخ واقع پاس
کـــه چگونـــه می توانســـتیم پیـــش از 

اتفـــاق از آن جلوگیـــری کنیـــم. 
در  بعضی هـــا  کیلیـــان: 
ایـــاالت متحـــده فکـــر می کننـــد 
ــتفاده ی  ــراق اسـ ــان عـ ــه بمباردمـ کـ

محافظتـــی از نیـــرو اســـت. 
آن هـــا  از  روزنبـــرگ: 
می پرســـم، مقصد تـــان چیســـت؟ 
ـــکال  ـــت؟ اش ـــت اس ـــن محافظ ـــا ای آی
هیـــچ  کـــه  مذاکـــره  مشـــخص 
ـــد،  ـــا نش ـــرای آن ه ـــی ب ـــی تالش گاه
می توانســـتند بســـیار محافظتی تـــر 
باشـــند تـــا اســـتفاده از نیـــرو. تنهـــا 
ـــوِع  ـــک ن ـــاط از ی ـــا ارتب ـــه ی م گزین
ـــی  ـــه جای ـــاوت اســـت. ب از ریشـــه متف
ارتشـــی  هیـــچ  کـــه  می رســـیم 
قابلیـــت جلوگیـــری دهشـــت افگنان 
را از مســـموم ســـاختن جریان هـــا 
و آلـــوده ســـاختن هـــوا نـــدارد. بـــه 
نقطـــه ی می رســـیم کـــه بهتریـــن 
ـــردن  ـــرار ک ـــاط برق ـــا ارتب محافظـــت م
بـــا کســـانی اســـت کـــه بیشـــترین 
تـــرس را آز آن هـــا داریـــم. چیـــزی 
ــاد.  دیگـــری کارگـــر نخواهـــد افتـ

مقــدس  بســیار  کــه  ـ  را  فرانســه 
پنداشــته می شــود ـ مدرنیــزه و بــه 
صــورت امــروزی درآورد. امانوئــل 
ــور  ــر رییس جمه ــش از ه ــرون بی مک
قبلــی فرانســه ـ حداقــل از دوره ی 
مترانــد بــه این ســو کــه در ســال 
1983 مــوج مهمــی از نوســازی را بــه 
اجــرا درآورد ـ اصالحــات اساســی را 

ــان آورد.  ــه می ــورش ب در کش
مکــرون بــه اصالحاتــش افتخــار 
او  اســت.  هــم  حقــش  می کنــد. 
ــات  ــن اصالح ــه ای ــت ک ــد اس معتق
ــر  ــه ب ــه فرانس ــادی را ب ــد اقتص رش
خواهــد گردانــد. آری کــه چنیــن 
اســت. او همچنیــن معتقــد اســت کــه 
رشــد جدیــد در فرانســه، نابرابری هــا 
ــرد.  ــد ک ــرف خواه را در کشــور برط
امــا  باشــد.  این طــور  شــاید  کــه 
بیــن  الزم  زمــان  مــدت  مکــرون 
ــی  ــت اجتماع ــد و عدال ــالح، رش اص
از  بســیاری  می کنــد.  فرامــوش  را 
صبــر  نمی خواهنــد  فرانســوی ها 
خواهــان  بالفاصلــه  آن هــا  کننــد. 
»جلیقه زردهــا«  هســتند.  نتیجــه 
چهره یــی ندارنــد، امــا از کاریزمــا 
خشــم  در  آن هــا  و  برخوردارنــد 
شــان متحــد هســتند. آن هــا خواهــان 
می خواهنــد  و  هســتند  انقــالب 
داشــته  بیشــتری  خالــص  درآمــد 
باشــند. آن هــا اهمیتــی نمی دهنــد کــه 
ــادی  ــاظ اقتص ــه لح ــوع ب ــن موض ای
بــرای کشــور شــدیدا بدهکار شــان 
ــا  ــد داشــت. آن ه ــی خواه چــه معنای
ــه  ــده ک ــی خودخوان ــرد انقالب از آن م
زمــام امــور فرانســه را در دســت 
دارد، از وابســتگی او بــه نمادهــا و 
انقالبــی همه چیــزدان او  عقالنیــت 
متنفرنــد. بــا اینکــه اســتدالل های الیــزه 
از لحــاظ تکنوکراتیک منســجم اســت، 
ــادگی  ــا س ــا آن  ب ــا ب ــا جلیقه  زرده ام
می کننــد:  برخــورد  بی رحمانه یــی 

اینکــه حتــی اگــر مالیــات بــر ثــروت 
ــزل را  ــت دی ــی قیم ــد ول ــو کنی را لغ
ــش  ــر افزای ــر لیت ــنت در ه ــش س ش

ــتید.  ــردم هس ــمن م ــد، دش دهی
گذشــته،  هفتــه ی  دوشــنبه ی 
مکــرون یک و نیــم دقیقــه پــس از 
مــردم  بــرای  ســخنرانی اش  آغــاز 
فرانســه، نفــس عمیقــی کشــید و 
ــود  ــرده ب ــوش ک ــه فرام ــانی را ک کس
ـ مــادران تنهــا، جوینــدگان شــغل 
ــب  ــه ـ مخاط ــروم فرانس ــر مح و قش
بــه  اعترافــات  از  پــس  داد.  قــرار 
اشــتباهات، نوبــت بــه حســاب و 
کتــاب رســید. مکــرون وعــده داد 
کــه حداقــل دســت مزد را افزایــش 
می دهــد، اضافــه کاری را از مالیــات 
ــاعدت  ــزان مس ــد و می ــاف می کن مع
اجتماعــی  رفــاه  بــه  بازنشســتگان 
را پاییــن مــی آورد. در آن لحظــات 
رو  مکــرون  کالســیک  نســخه ی 
ــا تکنوکراســی،  ــی ب ــود؛ همدل شــده ب
ــا  ــا ب ــق و کاریزم ــا حقای ــی ب نمادگرای
عقالنیــت همــراه شــده بــود. آیــا ایــن 
واقــع می شــود؟  کارگــر  رویکــرد 
مکــرون  کــه  در صورتــی  شــاید، 
ــه  ــاره ب ــود را دوب ــدرت خ ــد ق بتوان

آورد.  دســت 
نفــرت جلیقه  زردهــا بــه ایــن 
ــن نمــی رود. از ســوی  ــا از بی زودی ه
ــاری  ــرم فش ــش اه ــن جنب ــر، ای دیگ
بــرای برهــم زدن سیســتم مکــرون در 
ــا سرســختی  ــت ب ــدارد. دول ــار ن اختی
ــه  ــدگان مقابل ــونت تظاهرکنن ــا خش ب
کــرده اســت، امــا هنــوز جنبــش 
ــی  ــت. حت ــده اس ــر نش ــی ظاه سیاس
ــود،  ــد ش ــی متول ــن جنبش ــر چنی اگ
داشــت.  نخواهــد  تاثیــری  بازهــم 
ــی 2022 در کاخ  ــاه مِ ــا م ــرون ت مک
ــود.  ــد ب ــان خواه ــبتا در ام ــزه نس الی
ــق  ــت مطل ــر، او اکثری ــوی دیگ از س
پارلمــان فرانســه را بــا خــود دارد. 

بــاری ماکــس وبــر جامعه شــناس 
ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــان، اس ــهور آلم مش
محــرک  دو  عقالنیــت  و  کاریزمــا 
هســتند.  انقالبــی  قــدرت  بــزرگ 
و  شــوق  و  شــور  بــه  کاریزمــا 
ــه  ــه[ ب ــت ک ــح اس ــت ]واض عقالنی
ــن  ــاس ای ــتگی دارد. براس ــل بس تعق
ــک  ــرا ی ــرون ظاه ــل مک ــده، امانوئ ای
ــد  ــد. او مانن ــده آل می باش ــی ای انقالب
چنــد نفــر دیگــر ترکیبــی از کاریزمــا 
و خــرد را دارا اســت و بــه ضــرورت 
تغییــر در فرانســه، اروپــا و جهــان 
ــودش را  ــرون خ ــت. مک ــد اس معتق
دقیقــا  امــا  می دانــد،  همه چیــزدان 
ضعــف  بزرگ تریــن  امــر  همیــن 
ــته  ــی ننوش ــر در هیچ جای ــت. وب اوس
ــب  ــی ترکی ــا و خــرد وقت ــه کاریزم ک
بزرگ تــر  را  یک دیگــر  شــوند 
می کننــد. نیــم نگاهــی بــه مســیر 
محبوبیــت مکــرون در فرانســه، شــاید 
ــه  ــود ک ــر ش ــه منج ــن فرضی ــه ای ب
ــا  ــر را خنث ــرد یک دیگ ــا و خ کاریزم
می کننــد. آیــا یــک رهبــر کاریزماتیــک 
می توانــد همه چیــزدان باشــد؟ آیــا 
دارد؟ کاریزمــا  همه چیــزدان،  یــک 

بســیاری از مــردم فرانســه اکنــون 
بــه انتخــاب مکــرون بــه عنــوان 
رییس جمهــور ایــن کشــور بــه عنــوان 
ــل  ــد. امانوئ ــگاه می کنن ــه ن ــک حادث ی
ــه اش  مکــرون حــزب نداشــت، تجرب
ــود.  ــار ب ــا او ی ــانس ب ــا ش ــدک ام ان
ــه  ــان سیاســی او یک دیگــر را ب مخالف
ــد. در واقــع، نظرســنجی ها  زمیــن زدن
در  مکــرون  کــه  می دهــد  نشــان 
انتخابــات بهــار ســال 2017 فقــط 
توانســته کمتــر از نیمــی از آرای مــردم 
ــت اش  ــر محبوبی ــه خاط ــه را ب فرانس
بــه دســت آورد. بقیــه کســانی کــه بــه 
ــن  ــه ای ــا ب ــد، صرف او رای داده بودن
خاطــر بــوده اســت کــه از نظــر آن هــا 
ریاســت جمهوری  نامــزدان  ســایر 
فرانســه ـ مهم تریــن آن هــا ماریــن 
ــد؛  ــاب بوده ان ــل انتخ ــن ـ غیرقاب لوپ

مکــرون. خوش شانســی 
ــر در مــورد  در بحــث ماکــس وب
ــی  ــک، خوش بخت ــان کاریزماتی حاکم
یــک عامــل ]فاکتــور[ نیســت. مکرون 
کــه بــه صــورت ناگهانــی در ســن 39 
ــدا  ــد، ابت ــت ش ــس  دول ــالگی ریی س
بایــد قــدرت خود را توســعه مــی داد و 
او ایــن کار را بــا یک اســتراتژی واضح 
انجــام داد. او خــودش را در کانــون و 
ــرار داد.  ــه ق ــت فرانس ــان گاه سیاس می
ــود  ــوان یــک نامــزد، او تنهــا ب ــه عن ب
نیــز  رییس جمهــور  عنــوان  بــه  و 
ــخصی بازی  ــا ش ــد. ام ــی مان ــا باق تنه
ــز  ــی را نی ــد او هزینه های ــش از ح بی
ــرون  ــام مک ــت. نظ ــراه داش ــه هم ب
ــدرت در دســت  ــل ق ــز کام ــه تمرک ب
ــه  ــاور ک ــد مش ــور و چن رییس جمه
گاهــی اوقــات ســاعت 3 صبــح ـ 
ــدل  ــام ردوب ــل خــود مکــرون ـ پی مث
ــه کــرد. آی کیوگرایــی  ــد، تکی می کردن
ســال  اولیــن  در  مکــرون،  مطلــق 
بــود.  موفــق  او  ریاســت جمهوری 
گســترده ترین اصالحــات بــازار کار 
در تاریــخ معاصــر فرانســه کــه از 
ســوی مکــرون در خــزان ســال 2017 
انتظــارات،  برخــالف  شــد،  آغــاز 
ــد.  ــر نش ــی منج ــاب عموم ــه اعتص ب
کارمنــد  اخــراج  قوانیــن  مکــرون 
را نــرم کــرد و سیســتم ســفت و 
ــورد دســت مزد  ــره در م ســخت مذاک
را از میــان برداشــت. در عین حــال، 
ــال  ــار از س ــن ب ــرای اولی ــرون ب مک
2017 بــه این ســو، کســری بودجــه را 
ــر از 3 درصــد کاهــش داد.  ــه پایین ت ب
او حتــی مــدرک دیپلم دوره ی لیســه ی 

کاخ الیــزه، ره بــه جایــی نخواهــد 
ــت  ــان اس ــع آلم ــه نف ــن ب ــود. ای گش

ــد.  ــت کن ــرون حمای ــه از مک ک
مسوولیت آلمان

را  خانــه  در  مکــرون  ضعــف 
ــورداری وی  ــدم برخ ــه ع ــوان ب می ت
ــد داد.  ــت آلمــان پیون از حمایــت دول
صدراعظــم آلمــان بــه ســخنان مکرون 
ــه ی  ــا مصاحب ــوربن، ب در دانشــگاه س
تکنوکراتیکــش در صفحــه ی دو یکــی 
ــخ  ــان پاس ــی آلم ــای مل از روزنامه ه
ــداری  ــرای بی ــرون ب ــالش مک داد. ت
ــوده اســت.  ــاکام ب ــون ن ــا کن ــا، ت اروپ
ــن  ــن از ای ــات در برلی ــی از مقام برخ
دولــت  کــه  هســتند  خوش حــال 
ــم  ــی چهارده ــی لوئ ــان از واقع بین آلم
از  »چشــم انداز  اســت.  برخــوردار 
او ]مکــرون[ قــوی اســت، امــا در 
اجــرا مــا دســت بــاال را داریــم،« 
گفت وگویــی اســت کــه اخیــرا در 
محافــل دولتــی برلیــن صــورت گرفته 

ــت.  اس
امــا مســأله ی اروپــا فراتــر از 
ــارکت  ــت و مش ــار اس ــازی انحص ب
پــروژه ی  یــک  فرانســه  و  آلمــان 
ــی کــه  بلندمــدت می باشــد. در صورت
مکــرون مغلــوب شــود و اتحــادی 
از راســت و چــپ افراطــی متنفــر 
ــن و  ــن لوپ ــور ماری ــا در مح از اروپ
ــال 2022  ــون در س ــوک مالنش ژان ل
قــدرت را در دســت بگیــرد، واکنــش 
ــا از  ــا م ــود؟ آی برلیــن چــه خواهــد ب

ایتالیــا درس نگرفته ایــم؟ بحــران 
شــود،  نــاکام  ماکــرون  اگــر 
امتیــازات  می شــود.  نــاکام  اروپــا 
بــه  فرانســه  رییس جمهــور 
می خواهــد.  پــول  جلیقه  زردهــا 
ــت  ــه پشــتیبانی و تقوی ــد ب ــن بای برلی
ــرا زوال  ــد باشــد، زی مکــرون عالقه من
آلمــان  بــه  خاموشــانه ی مکــرون، 
قــدرت  اگــر  می رســاند.  آســیب 
از  غیــر  کســی  فرانســه،  انقالبــی 
ایــن  ریاســت جمهوری  و  دولــت 
ــاظ  ــه را از لح ــد، فرانس ــور باش کش
ــاب  ــه عقــب پرت اقتصــادی ســال ها ب
ــت  ــوب اس ــاید خ ــرد. ش ــد ک خواه
کــه نه تنهــا ماکــس وبــر، بلکــه ژوزف 
ــزرگ  ــرداز ب ــي یز، نظریه پ ــل س امانوئ
انقــالب کبیــر فرانســه را بــه یــاد 
آوریــم، کــه در 1799 نوشــت: »اقتــدار 
از بــاال می آیــد، امــا اعتمــاد از پاییــن.« 
ــا در  ــم، نه تنه ــوز ه ــده هن ــن قاع ای
خصــوص فرانســه ی امــروزی، بلکــه 
ــد.  ــز صــدق می کن ــا نی ــورد اروپ در م

ــه  ــدارد ک ــی ن مکــرون شــریک ائتالف
او را راضــی نگهــدارد و  بخواهــد 
دلیلــی هــم پیــش خــودش نــدارد کــه 

از رای عــدم اعتمــاد بترســد. 
نیاز به اعتمادسازی

ــم  ــه ه ــز ب ــر همه چی ــی اگ حت
ــد  ــم می توان ــرون هنوزه ــزد، مک بری
ــت جمهوری  ــتی ریاس ــان تردس از هم
کــه پیشــینیانش بــه کار بســته بودنــد، 
ــت وزیر  ــراج نخس ــد: اخ ــتفاده کن اس
و تقاضــا از ملــت بــرای یــک شــروع 
ــد.  ــن را می دانن ــا ای ــازه. جلیقه زرده ت
ــا  ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــون س اکن
آن هــا بــر ادامــه ی تــالش خــود 
ــبک  ــه س ــت ب ــرنگونی دول ــرای س ب
ــد  ســال 1789 فرانســه اصــرار خواهن
ورزیــد یــا خیــر. مکــرون ایــن را 
تصریــح کــرده اســت کــه او بــه دنبــال 
بحــث سیاســی اســت و تمــام اشــکال 
ــول دارد.  ــک را قب ــت دموکراتی مقاوم
ــک  ــان را ی ــا خود ش ــا جلیقه زرده ام
نیــروی انقالبــی می داننــد و دقیقــا 
ــزی اســت کــه جلیقه  زردهــا  ــن چی ای
ــدرت  ــم ق ــه رغ ــرون، ب ــرای مک را ب
می ســازد.  خطرنــاک  نهــادی اش، 
مکــرون بایــد امیــدوار باشــد کــه 
افــراد  بــرای  او  کــه  امتیازاتــی 
کم درآمــد در نظــر گرفتــه، مــورد 
ــیر را  ــود و مس ــع ش ــا واق ــول آن ه قب
ــوار  ــی هم ــوی سیاس ــرای گفت وگ ب
ــاز و  ــد ب ــم بای ــرون ه ــا مک ــد. ام کن
پذیراتــر شــود. در اوایــل، او بــر ایجــاد 
اقتــدار خــود تمرکــز کــرده بــود. حــاال 
او بایــد بــر ایجــاد اعتمــاد و بازکــردن 
راه بــرای قبولــی مســیری کــه او بــرای 
نوســازی انتخــاب کــرده، تمرکــز کند. 
صرفــا حفــظ ریاســت جمهوری بــرای 
ــد  ــی نخواه ــات کاف ــه ی اصالح ادام
بــود. ایــن مــورد بــه ویــژه بــرای اروپا 
ــنگرگیری  ــه س ــد: اینک ــم می باش مه
از  فرانســه  رییس جمهــور ضعیــف 

فراسـوی خیر و شر؛ 
مارشال روزنبرگ و ...

اگر ماکرون ناکام شود، اروپا ناکام می شود. امتیازات رییس جمهور فرانسه به 
جلیقه  زردها پول می خواهد. برلین باید به پشتیبانی و تقویت مکرون عالقه مند 
باشد، زیرا زوال خاموشانه ی مکرون، به آلمان آسیب می رساند. اگر قدرت انقالبی 
فرانسه، کسی غیر از دولت و ریاست جمهوری این کشور باشد، فرانسه را از لحاظ 
اقتصادی سال ها به عقب پرتاب خواهد کرد. شاید خوب است که نه تنها ماکس وبر، 
بلکه ژوزف امانوئل سي يز، نظریه پرداز بزرگ انقالب کبیر فرانسه را به یاد آوریم، که در 
1799 نوشت: »اقتدار از باال می آید، اما اعتماد از پایین.« این قاعده هنوز هم، نه تنها 

در خصوص فرانسه ی امروزی، بلکه در مورد اروپا نیز صدق می کند. 



www.etilaatroz.comچهارشنبه  ۲۸ قوس 1397  سال هفتم  شماره 1۶۴۰ خبرهای خارجی

عقب نشینی لهستان از بازنشستگی زودهنگام قضات دیوان عالی
ـــات  ـــماری از قض ـــتان ش ـــت لهس دول
ـــتر  ـــه پیش ـــور را ک ـــن کش ـــی ای ـــوان عال دی
ـــرده  ـــگام ک ـــتگی زودهن ـــه بازنشس وادار ب
بـــود بـــه کرســـی قضـــاوت بازگردانـــده 

ـــت. اس
رییس جمهـــور  دودا،  آنـــدری 
ــدام را  ــن اقـ ــنبه ایـ ــتان، روز دوشـ لهسـ
ــی  ــه معنـ ــه بـ ــرد کـ ــد کـ ــما تاییـ رسـ
بازگشـــت یـــک ســـوم قضـــات بـــه 

کرســـی قضـــاوت خواهـــد بـــود.
دولـــت پیشـــتر در ســـال جـــاری 
ســـن  جنجال آفریـــن  اقدامـــی  در 
ـــه  ـــش داد ک ـــات را کاه ـــتگی قض بازنشس
ــرک  ــه تـ ــا را وادار بـ ــیاری از آن هـ بسـ

ــرد. ــاوت کـ ــی قضـ کرسـ
منتقـــدان، حـــزب حاکـــم بـــه نـــام 

ــت  ــه دخالـ ــت"، را بـ ــون و عدالـ "قانـ
سیاســـی در امـــور سیســـتم قضایـــی 
ـــه  ـــدام ب ـــن اق ـــد ای ـــد و گفتن ـــم کردن مته
حـــزب حاکـــم کمـــک می کنـــد کنتـــرل 

دیـــوان را بـــه دســـت گیـــرد.
قبـــال  لهســـتان  حاکـــم  حـــزب 
ـــی  ـــون اساس ـــات دادگاه قان ـــت قض اکثری
را تعییـــن کـــرده اســـت، دادگاهـــی کـــه 
ـــات را دارد و  ـــردن مصوب ـــو ک ـــار وت اختی
ـــه  ـــد ک ـــرل می کن ـــادی را کنت ـــن نه همچنی
وظیفـــه ی آن انتصـــاب کلیـــه ی قضـــات 

ــت. ــتان اسـ در لهسـ
کـــه  می کنـــد  اســـتدالل  دولـــت 
ـــات  ـــذف قض ـــرای ح ـــات ب ـــن اصالح ای
منصـــوب شـــده در دوران کمونیســـتی 
ــا  ــتر دادگاه هـ ــی بیشـ ــتان و بازدهـ لهسـ

ــت. الزم اسـ
دولـــت  جهـــت  تغییـــر  علـــت 

؟ چیســـت
ـــر  ـــاه اکتب ـــا در م ـــت اروپ ـــوان عدال دی
بـــه لهســـتان دســـتور داده بـــود کـــه 

اجـــرای ایـــن قانـــون را معلـــق کنـــد.
درخواســـت  پـــی  در  دســـتور  آن 
ـــی  ـــاخه ی اجرای ـــی – ش ـــیون اروپای کمیس
اتحادیـــه اروپـــا - صـــادر شـــد کـــه 
اســـتدالل می کـــرد ایـــن اصالحـــات 
حاکمیـــت قانـــون را تضعیـــف می کنـــد، 
ـــی  ـــام قضای ـــی نظ ـــرل سیاس ـــه کنت چـــون ب
ـــود. ـــر می ش ـــم منج ـــزب حاک ـــط ح توس
ــد  ــنبه تاییـ ــم روز دوشـ ــن تصمیـ ایـ
نیمه  شـــب  تـــا  دوداد  آقـــای  و  شـــد 

ــد. ــرا کنـ ــت آن را اجـ ــت داشـ وقـ

ــا  ــال بـ ــال دولـــت قبـ ــن حـ ــا ایـ بـ
ــت  ــون موافقـ ــن قانـ ــرای ایـ ــدم اجـ عـ
ــم  ــه تصمیـ ــت بـ ــود و می  گفـ ــرده بـ کـ
می گـــذارد. احتـــرام  اروپایـــی  دادگاه 

ـــر حـــزب  یاروســـالو کاچینســـکی رهب
ـــا  ـــت: »م ـــش گف ـــاه پی ـــت م ـــون و عدال قان
ــتیم و از  ــا هسـ ــه  ی اروپـ ــو اتحادیـ عضـ

قوانیـــن آن اطاعـــت می کنیـــم.«
این قانون چه می گفت؟

ــن  ــه سـ ــی، کـ ــوان عالـ ــون دیـ قانـ
بازنشســـتگی قضـــات را از 70 بـــه 65 
ـــاه جـــوالی  ـــی داد، در م ســـالگی کاهـــش م
ــای  ــه تظاهرات هـ ــه بـ ــد کـ ــی شـ معرفـ

ــترده ی خیابانـــی دامـــن زد. گسـ
حـــدود   - قاضـــی   20 از  بیـــش 
ــه  ــور بـ ــا - مجبـ ــوم کل آن هـ ــک سـ یـ

اکنـــون  امـــا  شـــدند  کناره گیـــری 
قضـــاوت  کرســـی  بـــه  می تواننـــد 

برگردنـــد.
ـــزب  ـــه ح ـــد ک ـــران بودن ـــان نگ مخالف
حاکـــم از ایـــن قانـــون بـــرای انتصـــاب 
ــتفاده  ــت اسـ ــه دولـ ــادار بـ ــات وفـ قضـ

کنـــد.
یکـــی از ایـــن منتقـــدان مالگورزاتـــا 
رییـــس  ســـاله،   ۶۵ گرســـدور، 
ــه  ــر بـ ــه حاضـ ــود کـ ــی بـ ــوان عالـ دیـ
کناره گیـــری نشـــد و گفـــت کـــه قانـــون 
ـــت  ـــرای خدم ـــق او ب ـــتان ح ـــی لهس اساس
ـــن  ـــاله را تضمی ـــش س ـــک دوره ی ش در ی

. می کنـــد
را  دولـــت  اصالحـــات  او 
»پاک ســـازی« توصیـــف کـــرده بـــود.

مجمع عمومی سازمان ملل قطع نامه ی نقض حقوق بشر در ایران را تصویب کرد

قیمت هر بشکه نفت برنت در بازارهای جهانی به حدود ۵۷ دالر کاهش یافت

ــی  ــع عمومـ ــی در مجمـ قطع نامه یـ
درباره ی شـــان صـــادر می شـــود. 
ــول  ــورها در طـ ــن کشـ ــمار ایـ شـ
زمـــان بـــاز هـــم کمتـــر شـــده 
ــران  ــالمی ایـ ــوری اسـ ــا جمهـ امـ
ــدود  ــن معـ ــی از ایـ ــان یکـ همچنـ
ــر در  ــن نظـ ــت و از ایـ کشورهاسـ
جهـــان انگشـــت نما شـــده اســـت.«
ـــازمان  ـــا 40 س ـــن ام ـــش از ای پی
بیانیه یـــی  در  بشـــری  حقـــوق 
ــای  ــه اعضـ ــاب بـ ــترک خطـ مشـ
ــازمان  ــی سـ ــع عمومـ ــم مجمـ دایـ
تصویـــب  خواســـتار  ملـــل، 
قطع نامـــه پیشـــنهادی کانـــادا در 
ــر  ــوق بشـ ــت حقـ ــورد وضعیـ مـ

ــد. ــده بودنـ ــران شـ ایـ
در بخشـــی از ایـــن بیانیـــه بـــا 
اشـــاره بـــه افزایـــش ســـرکوب 
و  روزنامه نـــگاران  معترضـــان، 
کاربـــران رســـانه های اجتماعـــی 
مـــاه  دی  اعتراضـــات  از  پـــس 
»مقامـــات  اســـت:  آمـــده   1396
ایرانـــی ســـرکوب آزادی بیـــان و 
مســـالمت آمیز  تجمعـــات  آزادی 
ــا  ــر را بـ ــا نفـ ــدید و صدهـ را تشـ
گســـترده  و  مبهـــم  اتهام هـــای 
از  کرده انـــد.  زندانـــی  امنیتـــی 
جملـــه افـــرادی کـــه هـــدف ایـــن 
گرفته انـــد  قـــرار  ســـرکوب ها 
خبرنـــگاران،  بـــه  می تـــوان 
دانشـــجویان، نویســـندگان، فعـــاالن 

دربــاره ی  امریــکا  در  قــوس(   28
نــرخ ســود بانکــی تصمیم گیــری 
شــود. در آســتانه ی ایــن تصمیــم 
بازارهــای  در  شــاخص ها  ارزش 
دلیــل  )بــه  ســهام  بین المللــی 
ــه  ــش یافت ــهام داران( کاه ــروش س ف

ــت. اس
منفــی،  واکنــش  ایــن  علــت 
ــرخ  ــن ن ــاال رفت ــازار از ب ــار ب انتظ
ســود بانکــی در ایــن کشــور اســت 

ســـازمان  عمومـــی  مجمـــع 
ملـــل بـــه قطع نامـــه ی محکومیـــت 
ـــر رأی  ـــوق بش ـــض حق ـــران در نق ای
داد. ایـــن قطع نامـــه پیـــش از ایـــن 
ـــه  ـــع ب ـــن مجم ـــوم ای ـــه ی س در کمیت

تصویـــب رســـیده بـــود. 
حســـننایب هاشـــم،  مدافـــع 
اتریـــش  مقیـــم  حقـــوق بشـــر 
قطع نامـــه  ایـــن  تصویـــب  از 
خبـــر داده و بـــه زمانـــه گفتـــه 
بـــود: »کشـــورهای معـــدودی در 
دنیـــا وجـــود دارنـــد کـــه چنیـــن 
ــی  ــع عمومـ ــی در مجمـ قطع نامه یـ
درباره  ی شـــان صـــادر می شـــود.«
ــه،  ــو زمانـ ــل از رادیـ ــه نقـ بـ
ــل  ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ مجمـ
متحـــد، روز دوشـــنبه 17 دســـامبر/ 
26 قـــوس در مقـــر ســـازمان ملـــل 
در نیویـــورک، بـــرای تصویـــب 
قطع نامـــه ی نقـــض حقـــوق بشـــر 
در ایـــران رای گیـــری کـــرد. ایـــن 
ــق در  ــا 84 رأی موافـ ــه بـ قطع نامـ
ــف و 67 رأی  ــر 30 رأی مخالـ برابـ

ممتنـــع بـــه تصویـــب رســـید.
کـــه  قطع نامـــه  ایـــن 
پیش نویـــس آن را کانـــادا آمـــاده 
کـــرده بـــود، پیش تـــر در شـــامگاه 
پنج شـــنبه 24 عقـــرب، بـــا 85 رای 
ــی  ــل 30 رای منفـ ــت در مقابـ مثبـ
و 68 رای ممتنـــع بـــه تصویـــب 

ــود.  ــیده بـ رسـ

معامــالت  در  نفــت  قیمــت 
دیــروز )سه شــنبه 27 قــوس/ 18 
جهانــی  بازارهــای  در  دســامبر( 
حــدود 4 درصــد کاهــش یافــت.
ــام  ــت خ ــکه نف ــر بش ــرخ ه ن
برنــت در ایــن معامــالت بــه 57 دالر 
ــن  ــه پایین تری ــید ک ــنت رس و 20 س
ــوده  ــته ب ــاه گذش قیمــت طــی 14 م

اســت.
ــت خــام  ــر بشــکه نف قیمــت ه

احتمالـــی  واکنـــش  دربـــاره ی 
اســـالمی  جمهـــوری  مقام هـــای 
ــه در  ــن قطع نامـ ــب ایـ ــه تصویـ بـ
ــل  ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ مجمـ
اســـالمی  می گوید:»جمهـــوری 
ــه در  ــن قطع نامـ ــب ایـ ــه تصویـ بـ
ـــان  ـــش نش ـــم واکن ـــوم ه ـــع س مجم
داد. گرچـــه در مجمـــع عمومـــی 
قطع نامه هـــا بـــا ســـرعت بیشـــتری 
تصویـــب می شـــوند، امـــا احتمـــال 
ــوری  ــم  جمهـ ــروز هـ ــه امـ این کـ
قطع نامـــه ی  برابـــر  در  اســـالمی 
موضع گیـــری  ملـــل  ســـازمان 

یــک منبــع آگاه بــه رویتــرز 
ــیه  ــت روس ــد نف ــت، تولی ــه اس گفت
در مــاه جــاری )دســامبر( روزانــه 11 
ــوده  ــکه ب ــزار بش ــون و 420 ه میلی

ــت. اس
از حــدود دو مــاه پیــش )اکتبــر( 
کاهــش  بــه  رو  نفــت  قیمــت 
گذاشــت و قیمــت هــر بشــکه نفــت 
ــش  ــم پی ــر ه ــا 86 دال ــه ت ــت ک برن
رفتــه بــود رونــد نزولــی پیــش 

ــت. گرف
توســط  عرضــه  افزایــش 
تولیدکننــدگان بــزرگ نفتــی از جمله 
معافیت هــای  اعــالم  و  عربســتان 
مــوردی بــرای 9 خریــدار نفــت 
ــش  ــر کاه ــر ب ــل موث ــران از عوام ای
ــوده  ــازار ب ــت در ب ــر قیمــت نف اخی

ــت. اس
شــدن  اجرایــی  از  پــس 
ــت  ــده هش ــاالت متح ــا، ای تحریم ه
ــاه از  ــش م ــدت ش ــه م ــور را ب کش

کــرد. معــاف  تحریم هــا 
نــرخ  امریــکا  انــرژی  اداره ی 
متوســط نفــت برنــت در ســال 2019 
ــکه  ــر بش ــر در ه ــالدی را 61 دال می

ــوق  ــاالن حقـ ــان، فعـ ــوق زنـ حقـ
محیـــط  فعـــاالن  اقلیت هـــا، 
ــری،  ــای کارگـ ــت، اتحادیه هـ زیسـ
ــدام، وکال و  ــد اعـ ــران ضـ کنش گـ
کســـانی کـــه در جســـت و جوی 
جبـــران  و  عدالـــت  حقیقـــت، 
خســـارت در مـــورد اعدام هـــای 
گســـترده و ناپدیدشـــدگان قهـــری 
دهـــه 60 هســـتند، اشـــاره کـــرد.«
جمهـــوری اســـالمی ایـــران 
نقـــض  قطع نامه هـــای  معمـــوالً 
بی پاســـخ  را  بشـــر  حقـــوق 
هاشـــم  نایـــب  نمی گـــذارد. 

کــه بــازار نفــت را هــم تحــت تاثیــر 
ــت. ــرار داده اس ق

کشــورهای  ســازمان 
و  )اوپــک(  نفــت  صادرکننــده ی 
ــر  ــی نظی ــم نفت ــران مه ــایر بازیگ س
روســیه اخیــرا در توافقــی تولیــد 
روزانــه نفــت خــود رایــک میلیــون و 
200 هــزار بشــکه کاهــش دادنــد تــا 
بتواننــد قیمــت نفــت را در بازارهــای 
جهانــی افزایــش دهنــد؛ ایــران البتــه 
ــد نیســت. ــن کاهــش تولی شــامل ای
آینــده  مــاه  از  توافــق  ایــن 
کاهــش  و  می شــود  اجرایــی 
ــک درصــد  ــادل ی ــق، مع ــورد تواف م

اســت. جهانــی  تقاضــای 
اوپــک،  عضــو  کشــورهای 
حــدود 40 درصــد نفــت جهــان 
ظرفیــت  و  می کننــد  تولیــد  را 
ــی  ــورها یک ــن کش ــد ای ــازاد تولی م
ــت  ــده ی قیم ــن کنن ــل تعیی از عوام

جهانــی نفــت اســت.
ــر  ــش اخی ــل کاه ــی از دالی یک
قیمــت نفــت تولیــد بی ســابقه ی 
امریــکا،  کشــور  ســه  در  نفــت 
روســیه و عربســتان بــوده اســت.

ــالروس،  ــوریه، بـ ــیه، سـ روسـ
و  شـــمالی  کوریـــای  ونزوئـــال، 
ـــت  ـــه مخالف ـــن قطع نام ـــا ای ـــا ب کوب
کـــرده بودنـــد. کشـــورهایی ماننـــد 
ایـــن  بـــه  برزیـــل و مکزیـــک 

قطع نامـــه رای ممتنـــع دادنـــد.
خبرگـــزاری آسوشـــیتدپرس در 
همـــان تاریـــخ گـــزارش داده بـــود 
ـــل  ـــازمان مل ـــی س ـــع عموم ـــه مجم ک
بـــا 193 عضـــو، در دســـامبر ســـال 
جـــاری قطع نامـــه ی کمیتـــه ســـوم 
ــه،  ــن قطع نامـ ــرد. در ایـ را می پذیـ
اعضـــای کمیتـــه ی ســـوم ســـازمان 
اســـالمی  جمهـــوری  از  ملـــل 
تبعیض هـــای  خواســـته اند 
ــران را از  ــن ایـ ــیتی در قوانیـ جنسـ
میـــان بـــردارد. همچنیـــن اعضـــای 
ــدید  ــض شـ ــوم از نقـ ــه سـ کمیتـ
و  عقیـــده  آزادی  و  بیـــان  آزادی 
مذهـــب در جمهـــوری اســـالمی 
و تـــداوم اعـــدام نوجوانانـــی کـــه 
ــر 18  ــرم زیـ ــگام ارتـــکاب جـ هنـ
ــی  ــراز نگرانـ ــته اند، ابـ ــال داشـ سـ

نـــد. کرده ا
در  هاشـــم  حســـن نایب 
گفت و گویـــی بـــا زمانـــه دربـــاره ی 
می گویـــد:  قطع نامـــه  ایـــن 
»قطع نامـــه ی نقـــض حقـــوق بشـــر 
ـــوی  ـــار و وزن معن ـــل ب ـــازمان مل س
ـــدودی  ـــورهای مع ـــادی دارد. کش زی
ـــن  ـــه چنی ـــد ک ـــود دارن ـــا وج در دنی

امریــکا هــم در معامــالت دیــروز تــا 
ــه  ــر و 84 ســنت کاهــش یافت 47 دال

اســت.
ــاره ی  ــی درب ــالم گزارش های اع
افزایــش ذخایــر نفتــی امریــکا و 
ــت  ــد نف ــن تولی ــاال رفت ــی ب پیش بین
ایــن کشــور و روســیه از دالیــل 
ــوده اســت. ــت ب ــر قیم ــش اخی کاه
ــل از بی بی ســی فارســی،  ــه نق ب
)چهارشــنبه  فــردا  اســت  قــرار 

ـــا  ـــوال آن ه ـــود دارد. معم ـــد، وج کن
این طـــور عنـــوان می کننـــد کـــه 
چـــون مثـــال پیش نویـــس ایـــن 
قطع نامـــه از ســـوی کانـــادا ارائـــه 
شـــده اســـت، پـــس جانب دارانـــه، 
سیاســـی و یک طرفـــه اســـت و 
ــود  ــر در خـ ــوق بشـ ــض حقـ نقـ
کشـــورهایی کـــه قطع نامه هـــا را 
ارائـــه می کننـــد شـــدید اســـت. 
امـــا در دنیـــای امـــروز جمهـــوری 
ـــده  ـــناخته ش ـــی ش ـــالمی چهره ی اس
ـــی  ـــی توجه ـــکار عموم ـــت و اف اس

بـــه ایـــن ادعاهـــا نمی کنـــد.«

پیش بینــی کــرده اســت؛ پیشــتر ایــن 
قیمــت 75 دالــر بــرای ســال آینــده ی 

ــود. ــن زده شــده ب ــالدی تخمی می
در  نفــت  قیمــت  کاهــش 
ــت  ــی اس ــی در حال ــای جهان بازاره
کــه دولــت ایــران گفتــه اســت 
ــال  ــور امس ــن کش ــت ای ــروش نف ف
)1397( نســبت بــه ســال گذشــته از 
دو و نیــم میلیــون بشــکه در روز بــه 
ــه  ــش یافت ــکه کاه ــون بش ــک میلی ی

ــت. اس
دولــت ایــران مبنــای محاســباتی 
قیمــت نفــت در الیحــه ی بودجــه ی 
ســال 1398 را بــه طــور متوســط 54 
ــه  ــر در هــر بشــکه در نظــر گرفت دال

اســت.
قیمــت نفــت خــام ایــران بــرای 
ــالت  ــه در معام ــل در مدیتران تحوی
دیــروز )دوشــنبه 26 آذر( حــدود 54 

ــود. ــر و 84 ســنت ب دال
دولــت ایــران در بودجــه ی ســال 
جــاری خورشــیدی )1397( قیمــت 
هــر بشــکه نفــت را حــدود 55 دالــر 
در نظــر گرفتــه بــود کــه از میانگیــن 
قیمــت در بــازار کمتــر بــوده اســت.
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مغرورانه بازی کنیم

دروازه بـان بایـرن مونیـخ عقیـده دارد این تیم 
می توانـد لیورپـول را در یـک هشـتم نهایـی لیـگ 

قهرمانـان کنـار بزند.
بـه نقـل از اشـپیگل،  در قرعـه کشـی مرحلـه 
یک هشـتم نهایـی لیگ قهرمانـان اروپـا، لیورپول، 
بایـرن  برابـر  بایـد  قبـل  فصـل  قهرمـان  نایـب 
مونیـخ قـرار گیـرد کـه ایـن دیـدار از جذاب ترین 

دیدارهـای ایـن مرحلـه اسـت. 
مانوئـل نویـر، دروازه بـان بایرن مونیـخ درباره 
تقابـل بـا لیورپـول گفت: آنهـا فعال شـرایط خیلی 
خوبـی دارنـد و می دانیـم کـه فصـل قبل بـه فینال 
لیـگ قهرمانـان راه یافتنـد. بـا ایـن حال آنهـا قطعا 
از قرعه کشـی خوشـحال نیسـتند. لیورپـول تیمـی 
اسـت که مهاجمـان خوبـی دارد و در حمله خیلی 
تیـم  ایـن  ولـی  بـازی می کنـد  خـوب و سـریع 
آسـیب پذیـر هم اسـت و نقـاط ضعفـی دارد و ما 
امیدواریـم از ایـن نقـاط ضعف اسـتفاده کنیم. آنها 
قطعـا برابـر یـک بایرن مونیـخ خوب و آمـاده قرار 
خواهنـد گرفت. مطمئنـم این دیدار هـم در آنفیلد 
و هـم در آلیانـز دیـدار جذابی خواهد شـد. در این 
دیدارهـا شـانس دو تیـم 50-50 اسـت و تیمی که 
می خواهـد بـه ادامـه رقابت هـا فکـر کنـد باید هم 

در دفـاع و هـم در حمله هشـیار باشـد.
بایـرن مونیـخ در ایـن فصـل بـا نیکـو کـواچ 
عملکـرد خوبـی نداشـته اسـت ولی چنـد هفته ای 
اسـت کـه دوبـاره شـرایط خـوب خـودش را بـه 
دسـت آورده اسـت. بایـرن اکنـون در رده سـوم 
جـدول رده بندی اسـت و امشـب در هفتـه ماقبل 
پایانـی نیـم فصـل نخسـت بوندسـلیگا بایـد در 
برابـر الیپزیـگ رده چهارمـی  دیـداری حسـاس 

کند. دیـدار 

ارنسـتو والـورده، سـرمربی بارسـلونا، اعـالم 
کـرد کـه هیـچ شـناختی از لیـون، حریـف تیمـش 
در یـک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان، نـدارد امـا 
از شـاگردانش خواسـت بـدون غـرور بـه مصـاف 

حریـف فرانسـوی برونـد.
در قرعـه کشـی مرحلـه یـک هشـتم نهایـی 
لیـگ قهرمانـان؛ بارسـلونا بایـد بـه مصـاف لیـون 
بـرود؛ تیمـی کـه در مرحلـه گروهـی موفـق شـد 
شکسـت  اتحـاد  ورزشـگاه  در  را  منچسترسـیتی 
بدهـد و در دیـدار برگشـت هـم بـا ایـن تیـم بـه 

تسـاوی 2-2 رسـید.
والـورده کـه تیمـش را بـه عنـوان تیـم اول، 
باالتـر از تاتنهـام و اینتـر به مرحله حذفی رسـاند، 
تاییـد کرد که شـناخت چندانـی از لیون نـدارد اما 
معتقـد اسـت کـه نبایـد از صعودشـان بـه مرحلـه 

یـک چهـارم نهایـی مطمئن باشـند.
او بـه خبرنـگاران گفـت:" واقعیت این اسـت 
کـه مـن بازی هـای کمـی از آنها دیـده ام. من یک 
ایـده کلـی دارم، بازیکنـان در لیـون هسـتند کـه ما 

مـی شناسـیم امـا باید خیلی خـوب آماده شـویم.
لیـون تیمـی اسـت کـه منچسترسـیتی را تـا 
آخریـن دیـدار مرحلـه گروهـی بـا چالـش روبرو 
کـرد و در زمیـن آنها به پیروزی رسـید. این نشـان 
مـی دهـد کـه پیـروزی در هـر دیـداری دشـوار 
اسـت؛ نـه تنهـا بـرای مـا، بلکـه بـرای هـر تیمی.

در  آنهـا   کـه  دارم  را  احسـاس  ایـن  مـن 
فضاهـای خالی، تیم بسـیار خطرناکی هسـتند زیرا 
خیلـی سـریع ضدحملـه می زننـد و مـا باید کمی 
مراقـب باشـیم. مـا نمـی توانیم مغـرور باشـیم. ما 
دو مـاه فرصـت داریـم تا خودمـان را کمی بیشـتر 
آمـاده کنیـم، بیشـتر در مـورد حریـف مطالعه کنیم 
و در فـرم خوبـی، پـای بـه ایـن دیـدار بگذاریم."

اللیگا در هفته ای که گذشت

رونالدو امید اصلی یووه برای شکست اتلتیکو

با  اللیگا  شانزدهم  هفته  در  بارسلونا 
درخشش لیونل مسی توانست لوانته را گل 

باران کند.
پیروزی  با  اللیگا  شانزدهم  هفته 
و  مسی  لیونل  درخشش  و  مدعی  تیم های 

آنتوان گریزمان به پایان رسید.
بارسلونای صدرنشین برابر لوانته قرار 
شکست  را  میزبانش  گل  پنج  با  و  گرفت 
و  کرد  هت تریک  بازی  این  در  مسی  داد. 
جرارد  و  سوارس  لوییس  به  گل  پاس  دو 
پیکه داد. آبی اناری ها با 34 امتیاز در رتبه 

نخست قرار دارند.
به  اتلتیکومادرید  مهم  بازی  دیگر  در 
مصاف وایادولید رفت و به سختی توانست 
میزبانش را 3 بر 2 شکست دهد. گریزمان 
عالوه بر این که دبل کرد پاس گل نخست 
مهاجم  داد.  کالینیچ  نیکوال  به  را  تیمش 
را در اللیگا  بازی اش  فرانسوی سیصدمین 

به بهترین شکل ممکن به پایان رساند.
کسل  بازی  یک  در  مادرید  رئال 
وایکانو  رایو  بنزما  کریم  گل  تک  با  کننده 

مادرید  عصبانی  هواداران  داد.  شکست  را 
کردند.  هو  را  تیم  این  برنابئو  سانتیاگو  در 
اغلب آنها پیش از پایان بازی ورزشگاه را 
درخشان  مهارهای  شاهد  و  کردند  ترک 
را  تیمشان  دروازه  که  نبودند  کورتوا  تیبو 

در لحظات پایانی نجات داد.
مقابل  صفر  بر   2 پیروزی  با  سویا 
گل  تفاضل  با  و  شد  امتیازی   31 خیرونا 
باقی  دوم  رتبه  در  اتلتیکو  به  نسبت  بهتر 

ماند.
نتایج کامل هفته شانزدهم اللیگا

سلتاویگو 0-0 لگانس
ختافه 1-0 رئال سوسیداد

وایادولید 2-3 اتلتیکومادرید
رئال مادرید 1-0 رایووایکانو

ایبار 1-1 والنسیا
سویا 2-0 خیرونا

اسپانیول 1-3 رئال بتیس
اوئسکا 2-2 ویارئال
لوانته 0-5 بارسلونا

آالوس 0-0 اتلتیک بیلبائو

از  ستایش  به  یوونتوس  رییس  نایب 
امید  را  او  و  پرداخت  رونالدو  کریستیانو 
اصلی تیمش برای پشت سر گذاشتن اتلتیکو 

مادرید دانست.
 به نقل از مدیاست، قرعه کشی مرحله 
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا برگزار 
حساس ترین  از  یکی  در  یوونتوس  و  شد 

بازی ها باید به مصاف اتلتیکو مادرید برود.
یووه  باشگاه  رییس  نایب  ندود،  پاول 
در واکنش به قرعه تیمش، ما بازیکنان بسیار 
دیدار  این  آماده  و  داریم  اختیار  در  خوبی 
حساس و بزرگ خواهیم شد. به خود ایمان 
داریم و طبیعی است که برای صعود به دور 

بعد به میدان خواهیم رفت.
بسیار  تیم  مادرید  اتلتیکو  داد:  ادامه  او 
دفاعی  کارهای  در  آن ها  است.  خوبی 
ضد  در  و  دارند  کننده  خیره  عملکردی 
حمالت هم با وجود گریزمان و دیگو کاستا 
خطرناک و زهردار هستند. هر دو تیم بازی 

آسانی پیش رو نخواهند داشت.
اظهار  رونالدو،  کریستیانو  درباره  ندود 
کرد: لیگ قهرمانان اروپا رقابت مورد عالقه 
رونالدو است و این بازیکن بزرگ متخصص 
پیروزی در این رقابت بزرگ است. طبیعی 
سر  پشت  برای  ما  اصلی  امید  او  که  است 

گذاشتن اتلتیکو مادرید باشد.

PSG جدایی قطعی رابیو از
هافبــک پــاری  ســن  ژرمن قــراردادش 
ــد و خــود  ــد نمی کن ــم تمدی ــن تی ــا ای را ب

ــد. را آمــاده حضــور در بارســلونا می کن
ــو  ــن رابی ــپ،  آدری ــل از اکی ــه نق  ب
یکــی از اســتعدادهای فوتبــال فرانســه 
ــازی  ــن  ب ــاری  ســن  ژرم ــه در پ اســت ک

. می کنــد
ــن بازیکــن  ــه ای ــه نظــر می رســد ک ب
فرانســوی بــا اعــالم جدایــی خــود از 
پــاری  ســن  ژرمــن خــود را آمــاده حضــور 

در بارســلونا می کنــد.
ــاری  ــر ورزشــی پ ــرو انریکــه، مدی انث

ســن ژرمــن در گفت وگویــی کــه بــا 
اســپانیا   El Chiringuito برنامــه 
داشــت، اظهــار کــرد: رابیــو بــه مــا اعــالم 
ــد  ــد نخواه ــراردادش را تمدی ــه ق ــرد ک ک
کــرد و در پایــان فصــل از تیــم جــدا 
ــال  ــش اص ــر برنامه های ــود. او و مدی می ش
ــا  ــا م ــر ب ــاه هــای اخی ــی در م ــار خوب رفت
نداشــتند و طبیعــی اســت کــه نتیجــه ایــن 
ــد. ــینی باش ــا نیمکــت نش ــد آن ه ــار ب رفت
بارســلونا مشــتری جــدی رابیــو اســت 
و پیش بینــی می شــود  کــه او بــا آبــی  

ــد. ــا کن ــرارداد امض ــا ق اناری ه

آمـار گلزنـی رئال مادرید بـه حدی در 
ایـن فصـل اللیگا ضعیف اسـت کـه در 25 

سـال اخیر بی سـابقه است.
بـه نقـل از آس، رئـال مادریـد در این 
فصـل از نظـر بـازی تهاجمـی بـه مشـکل 
برخـورده اسـت. بـا گل کریـم بنزمـا برابر 
رایووایکانـو تعـداد گل هـای سفیدپوشـان 
در 16 هفتـه اللیـگا بـه 24 گل رسـید. این 
آمـار خیلـی پاییـن اسـت و آخرین بـار در 
مربیگـری  زمـان  در  و   1993-94 فصـل 
بنیتـو فلـورو رقم خورد. 25 سـال گذشـت 
تـا دوبـاره چنیـن آمـاری بـه ثبـت رسـید. 
بهتریـن آمـار گلزنـی در یـک فصـل رئـال 
داد.  رخ  مورینیـو  ژوزه  زمـان  در  مادریـد 
در فصل 12-2011 سفیدپوشـان توانسـتند 
هفتـه  تـا  و  برسـانند  ثمـر  بـه  گل   121
بودنـد.  کـرده  گلزنـی  بـار   56 شـانزدهم، 

اختـالف ایـن دو فصـل، 32 گل اسـت.
مادریـد  رئـال  نخسـت  بـازی  دو  در 

گل  شـش  توانسـت  تیـم  ایـن  سـوالری، 
دو  وایادولیـد  )برابـر  برسـاند  ثمـر  بـه 
حـال  ایـن  بـا  گل(.  چهـار  سـلتاویگو  و 
شکسـت 3 بـر صفـر مقابل ایبـار رخ داد و 
این تیم در سـه دیـدار دیگر تنهـا چهار بار 
گلزنـی کرد )دو گل برابر والنسـیا، یک گل 
اوئسـکا و یک گل رایو(. ایـن آمار ضعیفی 
بـرای تیمـی اسـت کـه می خواهـد عنـوان 

قهرمانـی را بـه دسـت آورد.
حریفـان  آسـان ترین  از  یکـی  رایـو 
مادریـد محسـوب می شـد. آنها در هشـت 
گل   37 برنابئـو  سـانتیاگو  در  بازی شـان 
دریافـت کردنـد اما سفیدپوشـان شـنبه تنها 

یـک بـار دروازه شـان را بـاز کردنـد.
تیـم  گلزنـان  برتریـن  طرفـی  از 
مادریـدی در اللیـگا کریـم بنزمـا و گـرت 
بیـل تنهـا 10 گل بـه ثمـر رسـاندند. سـهم 
مهاجم فرانسـوی، شـش و بیـل، چهار گل 

اسـت. 

رئال مادرید ۲۵ سال به عقب برگشت

هــری کیــن کاپیتــان و ســتاره ی تاتنهام 
می گویــد وقــت آن رســیده کــه ایــن تیــم 
ــدم دیگــری در مســیر پیشــرفت  ــی ق لندن
برداشــته و بعــد از مدتهــا از همیــن فصــل، 

فتــح جامهــای قهرمانــی را آغــاز کنــد.
ملی پــوش  ســتاره ی  کیــن  هــری 
و  او  می گویــد  تاتنهــام  کاپیتــان  و 
هم تیمی هایــش بایــد هــر چــه زودتــر 
ــد و  ــاز کنن ــی را آغ ــای قهرمان ــح جامه فت
بــه مدتهــا دوری ایــن باشــگاه از جامهــای 
قهرمانــی خاتمــه دهنــد. شــاگردان پوچتینو 
ــد  ــز خواهن ــگاه امیریت ــه ورزش ــروز ب ام
ــی  ــارم نهای ــه ی یک چه ــا درمرحل ــت ت رف
کارابائــو کاپ در دربــی لنــدن بــا آرســنال 

ــد. ــدار کنن دی
کیــن می گویــد تاتنهــام مصمــم اســت 
ــه  ــنال ک ــام شکســت 4-2 از آرس ــه انتق ک
ــاد  ــاق افت ــالدی اتف ــاری می ــاه ج ــل م اوای
را از ایــن تیــم بگیــرد و هدفــش ایــن 
ــنال،  ــل آرس ــروزی مقاب ــا پی ــه ب ــت ک اس
ــه انتظــار  ــان دادن ب ــرای پای قــدم مهمــی ب
ــای  ــح جام ه ــرای فت ــگاه ب ــواداران باش ه

ــردارد. ــی ب قهرمان
ــکای  ــا اس ــو ب ــن در گفتگ ــری کی ه
ــا درحــال حاضــر در  ــت:" م اســپورتز گف
ــدم بعــدی  ــد ق ــه بای ــه ای هســتیم ک مرحل
را در مســیر پیشــرفت برداریــم. مــا دیگــر 
ــروع  ــی را ش ــای قهرمان ــح جامه ــد فت بای
کنیــم. اگــر ایــن بــازی را ببریــم یــک تیــم 
قــدر دیگــر از تورنمنــت حــذف می شــود 
و فرصــت بزرگــی بــرای فتــح یــک جــام 
بــازی  می گیــرد.  قــرار  اختیارمــان  در 
ــه  ــد هفت ــا چن ــت. م ــختی اس ــی س خیل
ــم و شکســت  ــازی کردی ــا ب ــا آنه ــش ب پی

ــم". ــختی خوردی س
ــرای  ــت:" ب ــه گف ــن در ادام هــری کی
همیــن  بــه  می توانیــم  اینکــه  همیــن 
ــی  ــر خوب ــم خب ــازی کنی ــا ب ــا آنه زودی ب
اســت. امیــدوارم بتوانیــم ایــن بــار جبــران 
ــا  ــدن ب ــی لن ــم. درب ــام بگیری ــم و انتق کنی
حریــف سرســخت و قدیمــی ای مثــل 
ــارم  ــه ی یک چه ــم در مرحل ــنال، آنه آرس
نهایــی کارابائــو کاپ، دیگــر از ایــن بهتــر 

نمی شــود".

رســانه هــای انگلیســی از 3 گزینــه بــه 
عنــوان جــدی تریــن نامزدهــای جانشــینی 

مورینیــو یــاد کردنــد.
بعــد از برکنــاری مورینیــو از هدایــت 
یونایتــد و حضــور کریــک به عنــوان مربی 
موقــت تــا پایــان فصــل، تــالش مســئوالن 
ایــن باشــگاه بــرای جانشــینی مربــی 
ــک  ــن ی ــن بی ــد. در ای ــاز ش ــی آغ پرتگال
ــنیده  ــری ش ــس دیگ ــر ک ــش از ه ــام بی ن
مــی شــود و آن هــم زیــن الدیــن زیــدان 
ــه صــورت تلویحــی  اســت. ایــن مربــی ب
آمادگــی خــودش را بــرای حضــور در 
یوناتــد بــه عنــوان ســرمربی اعــالم کــرده 
و بعــد از حضــور موفــق در رئــال مادریــد 
ــر  ــد را ب ــت یونایت ــم او هدای ــد ببینی بای

ــر. ــا خی ــت ی ــد گرف ــده خواه عه
مائوریســیو پوچتینــو یکــی دیگــر 

ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس از گزینه های
ــه  ــد گزین ــر می توان ــگ برت ــور در لی حض
گــری  باشــد.  یونایتــد  بــرای  خوبــی 
نویــل معتقــد اســت بهتریــن گزینــه بــرای 
ــت و او  ــو اس ــو، پوچتین ــینی مورینی جانش
ــی  ــن باشــگاه یعن ــد ســه اصــل ای می توان
ــتفاده از  ــده شــدن و اس ــازی، برن نحــوه ب
ــی  ــی اجرای ــه خوب ــی را ب ــان آکادم بازیکن

ــد. ــت کن و مدیری
ــی  ــا چلس ــه ب ــز ک ــه نی ــو کونت آنتونی
توانســت قهرمــان لیــگ برتــر شــود یکــی 
دیگــر از گزینه هایــی اســت کــه ایــن 

ــت. ــد داش ــر خواه ــگاه در نظ باش
ــان  ــال از رای ــس فوتب ــن فران همچنی
گیگــز، مایــکل کریــک، لــورن بــالن، 
زیــدان و پوچتینــو بــه عنــوان گزینــه هــای 

ــت. ــر داده اس ــو خب ــینی مورینی جانش

هری کین: 
وقت آن است که جام گرفتن را شروع کنیم

چه کسی جانشین مورینیو خواهد شد؟
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ابوذر سلطانی، مدیر سیستم حمل و نقل بین المللی جاده یی در اتاق تجارت و صنایع افغانستان 

الجـورد و اما و اگر های بعدی آن
شوند، چه برسد اینکه تِرک های افغانی 
جانب  از  شوند.  ترکیه  قلمور  وارد 
مهم تر  و  آذربایجان  گرجستان،  دیگر  
از همه ترکمنستان مارکیت های باالقوه ی 
به  افغانستان  محصوالت  برای  مناسب 
درصد  اینکه 60  می روند، ضمن  شمار 
نفت و گاز وارداتی کشور از  آذربایجان 
این  و  می گیرد  صورت  ترکمنستان   و 
ترانسپورتی  شرکت های  می تواند  امر 
شرکت های  با  تا  سازد  قادر  را  کشور 
این  در  فعال  ترکمنستانی  ترانسپورت 

مسیر  رقابت کنند. 
مسیر  از  تجارت  دیگر  جانب  از 
منحصر  ریسک های  و  چالش ها  ایران 
صورت  در  دارد.  را  خودش  فرد  به 
اسناد  در  ایران  بندرهای  نام  ذکر 
معامالت  تجارتی  بانک های  تجارتی، 
پولی مربوطه را با توجه به تحریم های 
اعمال شد ه ی ایاالت متحده امریکا انجام 
می گردد  باعث  خود  این  که  نمی دهند 
نموده  قبول  را  طوالنی تر  مسیر  تاجران 
و از دردسر های بعدی که در انتظار شان 

است، رهایی یابند.
چرا فعال نگهداشتن این کریدور مهم 

است؟
افغانستان با عملیاتی ساختن و فعال 
نگهداشتن کریدور الجورد و بندر چابهار 
می تواند یک فشار دیپلوماتیک قوی در 
روی  ترانسپورت   و  ترانزیت  قسمت 
پاکستان  و  ایران  خویش،  همسایگان 
دو   این  نگهداشتن  فعال  نگهدارد. 
کریدور می تواند افغانستان را به معنای 
واقعی کلمه از انزوا بیرون و گزینه های 
مسیر های  انتخاب  فراروی  را  متعددی 
ترانزیتی در مقابل افغانستان در دسترس 
افغانستان  دولت  این همه  با  دهد.  قرار 
و  نرم افزاری  زیرساخت های  ایجاد  با 
فراهم آوری  و  نیاز  مورد  سخت افزاری 
تسهیالت الزم در این زمینه می تواند از 
ابعاد  این دو کریدور در   مزایایی وسیع 
سیاسی، اجتماعی،  کلتوری و فرهنگی ، 

اشتغال زایی و اقتصادی بهره ببرد.
محموله ی  نخستین  افغانستان 
تیر  سیستم  تحت  را  خویش  آزمایشی 
استانبول،  مقصد  به  گذشته  هفته ی  در 
نمود.  ارسال  الجورد  مسیر  از  ترکیه 
ارسال این محموله می تواند افغانستان را 
در شناسایی چالش ها و فرصت های این 
کریدور کمک نماید تا باشد با  شناسایی 
و برداشتن این موانع مسیر ترانسپورتی و 
ترانزیتی الجورد بتواند با سایر مسیر های 
که  امر  کند.  رقابت  منطقه  در  ترانزیتی 

ممکن اما وقت گیر است.

مذاکره ،  ماه ها  از  بعد  سرانجام؛ 
نشست و مالقات های فشرده، افغانستان 
خویش  آزمایشی  محموله ی  نخستین 
نخ،  تار  تن   86.809 حاوی   را  که 
 23.115 تربوز،  خسته ی  تن   45.600
تن خسته کنجد و 22.704 تن کشمش 
مراسم  طی  افغانی  کامیون  نُه  در  بود، 
کشور،  اول  اشتراک شخص  با  و  ویژه 
محمد اشرف غنی، اعضای کابینه، سفرا 
و دیپلومات های سایر کشور های عضو 
مقصد  به  الجورد  راه  موافقت نامه ی 

استانبول ارسال کرد.
گشایش راه الجورد، جدا از احیای 
می تواند  افغانستان  تاریخی  موقعیت 
شریان های  به  تازه یی  خون  مثابه ی  به 
آید.  شمار  به  نیز  کشور  ترانزیتی 
خون  این  که  نظرداشت  در  باید  البته 
برای  کوتاه مدت   در  ممکن  تازه دمیده 
تجار و سکتور خصوصی سود آوری و 
اقتصادیت مورد نظر را برآروده نسازد اما 
منطقه یی  دیپلماسی  تعادل  به  می تواند 
ترانزیتی  گذرگاه های  برای  افغانستان 
دیگر افغانستان تاثیر  آنی و موثر داشته 

باشد.
افتتاحیه ی  بهانه ی  به  رو ،  این  از 
راه الجورد، فرصت ها و چالش های که 
این کریدور می تواند ایجاد کند، در این 
نوشتار نگاهی اجمالی و بیشتر تخنیکی 
و فنی به اهمیت این مسیر برای تجارت 

و ترانزیت کشور خواهم پرداخت.
محاط  کشور  عنوان  به  افغانستان 
اولویت  سیاست  از  همیشه  خشکه  به 
همسایگانش  اقتصادی  سیاسی-ـ 
برده  رنج  ایران  و  پاکستان  به خصوص 
است. بار ها اتفاق اتفاده به محض این که 
روابط سیاسی افغانستان با همسایگانش 
افغانستان  می گردد،  تشنج  دچار 
این  ترانزیتی  و  تجارتی  درواز های 
کشور ها را در مقابل خودش بسته شده 
می بیند؛ امری که تاثیرات آنی و مخرب 
باالی اقتصاد نو پای افغانستان گذاشته و 

می گذارد.
دولت  تا  گردید  باعث  امر  همین 
افغانستان به دنبال گشایش راه های جدید 
و بدیل ترانزیتی برای بندرهای عباس و 
کراچی آستین باال زند. کریدور الجورد 
یکی از همین ابتکارات است. پنچ کشور 
بعد از مذاکرات فشرده سرانجام در سال 
نشست  هفتمین  حاشیه ی  در  گذاشته 
ریکا برای افغانستان موافقتنامه ی متذکره 
یک  خود  نوع  در  که  نمودند  امضا  را 
مالحظه  قابل  محسوس  و  دست آورد 

برای افغانستان به شمار می آید.

اما چرا باز نمودن کریدور الجورد که 
زمان  نظر  از  هم  و  هزینه  نظر  از  هم 
برای  بندر عباس و کراچی  به  نسبت 
افغانستان مطلوبیت الزم را ندارد مهم 

و حیاتی است؟
از دیر زمان بدین سو شمولیت در 
منطقه  کشور های  اقتصادی  برنامه های 
اهمیت فراوان برای منافغ ملی افغانستان 
برای  تالش  میان  این  در  است.  داشته 
اقتصادی  کالن  پروژه های  در  عضویت 
یک   و  راه  یک  ابتکار  همچون  منطقه 
جمله  از  ایران  چابهار  و  چین  کمربند 
برنامه های افغانستان بوده است. البته باید 
ذکر کرد که ابتکار یک راه یک کمربند 
اقتصادی  کریدور  دو  شامل  که  چین 
باالی  مستقیم  تاثیرات  می گردد  دیگر 
اقتصاد و سیاست افغانستان دارد که به 
پرداخته  بعداً  جداگانه  صورت  به  آن 

خواهد شد.
مشترک  فرصت  چابهار؛  بندر 
ایران   و  هند  افغانستان،  میان  اقتصادی 
یکی از مهم ترین راه های ترانزیتی برای 
که  چرا  می رود،  شمار  به  افغانستان 

و همچنان به کشور های حوزه ی قفقاز 
آذربایجان  طریق  از  روسیه  شمول  به 
این  دیگر  طرف  از  و  میسر  سازد 
را  باالفعل  فشار  یک  می تواند  کریدور 
یعنی  افغانستان  غربی  همسایه ی  باالی 
از  می تواند  امر  این  و  نگهدارد  ایران 
یک  منحیث  افغانستان  محدودیت های 

کشور محاط به خشکه بکاهد.
موجود،  ارقام  و  معلومات  به  نظر 
مسیر  از  استانبول  و  میان هرات  فاصله 
محموله 20  یک  کیلومتر  و  ایران3500 
تن با کرایه ی یک هزار و 900  دالر در 
می رسد  مقصد  به  روز   5 الی   3 مدت 
الی  تورغندی  میان  فاصله  آن که  حال 
استانبول سه هزار و 668 کیلو متر است 
مبلغ  تن ،   20 محموله ی  یک  انتقال  و 
چهار هزار دالر هزینه و مدت زمان 15 
وجود  این  با  اما  می گیرد.  دربر  را  روز 
توسط  تجارتی  محموله  اولین  ارسال 
تِرک های افغانی به مقصد استانبول خود 
حداقل  که  چرا  است،  مهم  نهایت  امر 
افغانی  تِرک های  پسین  سال  هفده  در 
ترکمنستان  قلمرو  وارد  نداشتن  اجازه 

لیست  از  بندر  این  از خارج شدن  بعد 
تحریمات آمریکا ، افغانستان رویای دور 
باز  خویش  مقابل  در  را  پاکستان  زدن 
شده و یک واقعیت عینی می بیند. دیگر 
افغانستان الزم نمی بیند برای دسترسی به 
مارکیت هند و سایر کشور های آسیایی 
بی پردازد  غرامت  پاکستان  به  جنوبی ، 
بلند پایه  مرتبه هیأت  ماه دو  و یک هم 
که  آن جایی  از  بفرستد.  اسالم آباد  به 
هندوستان شریک اول تجارتی افغانستان 
می رود  شمار  به  صادرات  قسمت  در 
به   1396 سال  طی  کشور  صادرات  و 
هندوستان مبلغ 356 ملیون و 139 هزار 
گشایش  با  بود،  آمریکایی  دالر  و528  
افزایش  می تواند  رقم  این  چابهار  بندر 

نیز یابد.
مشترک  مرز  داشتن  با  افغانستان 
و  تاجکستان  ترکمنستان،  کشور  سه  با 
بندرهای شیر خان،  از طریق  ازبکستان 
تعامالت  تورغندی  و  آقینه  حیرتان، 
تجاری و اقتصادی دارد.  با توجه به این 
مرکزی ،  آسیایی  کشور های  که  مساله 
و  می باشند  انرژی  از  غنی  کشور های 

جنوبی  آسیایی  کشور های  مقابل  در 
شمار  به  انرژی  این  عمده ی  خریداران 
و  کاال  می تواند  افغانستان  بناً  می روند ، 
از  را  مرکزی  آسیایی  کشور های  انرژی 
و  خان  غالم  تورخم،  بندرهای  طریق 
اسپین بولدک به این بندرها انتقال دهد.

نبود  است،  ذکر  شایان  البته 
و  نرم افزاری  زیرساخت های 
سخت افزاری الزم در بندرها و گمرکات 
رفاهی  تسهیالت  و  امنیت  نبود  کشور، 
از  و  افغانستان  های  شاه را  مسیر  در 
طرف دیگر پروسه ی اداری طوالنی در 
کشور های آسیایی مرکزی باعث گردیده 
صورت  به  نتواند  افغانستان  که  است 
از  و  ببرد  بهره  بندرها  این  از  آنچنانی 
همین جهت روابط و معامالت تجارتی 
ما با کشور های آسیایی مرکزی همیشه با 

مشکالت همراه بوده است.
با این همه کریدور الجورد در کنار 
می سازد  قادر  را  افغانستان  بندر چابهار 
دست یابی  اموال  زمینه ی  طرف  یک  از 
بازار های  به  را  افغانی  محصوالت  و 
سیا  بحیره ی  و  ترکیه  از طریق  اروپایی 


