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کرونا در اروپا؛
اجرای قانون
منع رفت و آمد
در فرانسه
اطالعات روز :از شب
گذشته قانون منع رفت و
آمد شبانه در...

امرالله صالح:

امنیت واقعی و روانی را به مردم کابل
برمیگردانم

اطالعات روز :یک روز پس از اعالم امراهلل صالح
معاون اول ریاستجمهوری مبنی بر این که او
مسئولیت مدیریت امنیت کابل را موقتا بر عهده
میگیرد ،اکنون گفته است که...
صفحه2

اجرای حکم اعدام
فدرال زنی در امریکا
پس از حدود
 ۷۰سال

در یک شبانهروز گذشته
چهار مریض «کووید »۱۹جان دادهاند

انفجار موترمبب در مرکز غور
 ۱۵کشته و بیش از  ۱۵۰زخمی
بر جای گذاشت

رکورد استثنایی
بوفون:
 650بازی در
سری آ

صفحه2

«حکومت به مشارکت سیاسی زنان
باور ندارد»
گفتوگوی شبک ه جامع ه مدنی و حقوق بشر
با خلیل رؤفی ،فعال مدنی

2

زالتان:
در 39سالگی
هنوز هیچکس
جلودارم نیست
زالتان ابراهیموویچ بعد از
درخشش در دربی شنبه
شب میالن می گوید...

صفحه5

وزیر خارجهی ایران در دیدار با عبداهلل:

از تالشها برای برقراری صلح در افغانستان حمایت میکنیم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحهی ملی در
جریان سفرش به ایران با محمدجواد ظریف ،وزیر امور خارجهی این

کشور دیدار و گفتوگو کرده است .شورای عالی مصالحهی ملی در
خبرنامهای گفته است در این دیدار که پس از | صفحه2

حوت 1398؛

تنگنایی که غنی وادار به
باجدهی شد

صفحه 4

3

لِیالم گوهر اعتماد به نرخ مندوی
در بازارهای میو ه در کابل هر اناری ،انار قندهار ،هر
توتی ،توت پنجشیر ،هر بادامی ،بادام دایکندی ،هر
خربوزهای ،خربوزهی مزار ،هر کچالویی ،کچالوی بامیان
و هر سیبی ،سیب تکانه و جلریز است .آیا واقعا همین
طور است؟ نخیر؛ تقریبا تمام والیات افغانستان میوه

صادر میکنند و محصوالت بیشتر والیات هم خوب
است ،با آن هم اغلب میوهفروشان برای گرمی بازارشان
دروغ گفته ،مال چین را با نام جاپان تبلیغ میکنند.
این وضعیت ،فقط در بازار میوه حاکم نیست ،در همهی
عرصهها و بازارهای افغانستان...

صفحه 3

از چند ماه به اینسو ،حلقهی اصلی قدرت در ارگ
ریاستجمهوری افغانستان ،با خلق و فراهمکردن
امکانهای مقابله با یکی از خطیرترین سناریوهای دو
دههی اخیر که ممکن است افغانستان با آن گالویز
شود ،درگیر است .سناریوی افزایش خشونت و فشار
نظامی طالبان بر دولت در غیبت یا کاهش چشمگیر
حمایت نظامی و اقتصادی وسیعی که ایاالت متحده
قبل از امضای توافقنامهی دوحه با طالبان ،در اختیار
دولت افغانستان قرار میداد .در این سناریو ،آنچنان
که اکنون در مورد آن تصمیمگیری میشود ،حلقهی
اول قدرت در ارگ ،مصمم است که در برابر فشار
نظامی طالبان و وسیعشدن شعاع خشونت و جنگ
به مقاومت و دفاع ادامه دهد.
در چارچوب پروسهی صلح افغانستان و به موجب
توافقنامهی دوحه...،

از نظر هانا آرنت،
تمامیتخواهی ریشه در
تنهایی دارد

ب سرد روی
آ 
کوششهای
صلحطلبانه
هر روزی که میگذرد ،آب سرد بیشتری روی
کوششهای صلحطلبانه ریخته میشود .بهدلیل
ادامه و شدتگرفتن خشونتها ناامیدی در میان
مردم به رسیدن به صلح بیشتر است .کمتر
کسی امیدواری یک ماه پیش را که مذاکرات
مستقیم دولت افغانستان و طالبان در دوحه آغاز
شد ،دارد .زیرا در این مدت مذاکرات پیشرفت
نداشته و برعکس ابعاد جنگ بزرگتر شده است.
اصرار بر دوام جنگ به معنای ریختن آب سرد
روی کوششهای صلحطلبانه است .البته در این
میان ،این طالباناند که میخواهند از طریق
جنگ دست باالتری در مذاکرات را داشته باشد.
با همین رویکرد از آغاز تاکنون گروه طالبان
حاضر نشده که کاهش خشونت یا آتشبس را
بپذیرد و طالبان به تمام درخواستها پاسخ رد
داده و به ابعاد جنگ افزودهاند.
دیروز شهر فیروزکوه ،مرکز والیت غور شاهد
انفجار مرگباری بود؛ انفجار موتر بمبگذاریشده
که دستکم  12کشته و  100زخمی بهجا
گذاشته است .ابعاد انفجار دیروز غور بزرگ و
تکاندهنده است .عالوه بر تلفات انسانی ،خرابی
زیاد و خسارات هنگفت مالی...
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بهجـا گذاشـته اسـت .بـه عبـارت دیگـر،
رویـداد دیـروز غـور یـک فاجعـه اسـت.
مثـل همیشـه بیشـتر قربانیان ایـن رویداد
غیرنظامیانانـد و تخطـی از موازیـن
حقـوق بشردوسـتانهی بینالمللـی ماننـد
کنوانسـیونهای چهارگانـهی  ۱۹۴۹ژنـو
و پروتکلهـای الحاقـی آن اسـت .اگـر
ثابت شـود کـه حملـه انفجاری دیـروز کار
طالبـان اسـت ،نشـان میدهـد کـه مـوج
تـازهای از حملات این گروه آغـاز و دوباره
بـه تاکتیـک حملـهی انتحـاری روی آورده
اسـت .رویآوردن طالبـان به ایـن تاکتیک
جنگـی تیـر خلاص بـه روند صلح اسـت و
در ایـن صـورت شـک مـردم افغانسـتان به
یقیـن تبدیل میشـود کـه صلح بـا طالبان
ممکـن نیسـت.
گـروه طالبـان در نزدیـک بـه یـک هفتـه
گذشـته در جنـگ هلمنـد متحمـل تلفات
سـنگینی شـده اسـت .برخلاف انتظـار و
محاسـبه ایـن گـروه ،نیروهـای امنیتـی
افغانسـتان بزرگتریـن سـازماندهی
حملـهی طالبـان را پـس زدنـد .طالبـان
قصـد داشـتند کـه همزمـان بـا مذاکـرات
صلح ،شـهر لشـکرگاه ،مرکز والیـت هلمند
را تصـرف کننـد و واقعیـت جنـگ را بـه
نفـع خـود تغییـر دهنـد .امـا ایسـتادگی
نیروهـای امنیتـی مانـع تحقق ایـن رویای
طالبـان شـد .بنابرایـن ،نگرانـی اسـت کـه
بـار دیگـر طالبـان بـه تاکتیـک حملات
انتحـاری و انفجـاری متوسـل شـوند .پـس
از  2001کـه گـروه طالبـان شـروع کردند
بـه سـازماندهی مجـدد ،سیسـتمی از
برنامهریـزی و حملات تروریسـتی را بـا
رویکـرد حملات انتحـاری و انفجـاری در
پیـش گرفـت کـه حکومـت افغانسـتان را
زیـر فشـاری شـدید قـرار داد.
پـس از شکسـت طالبـان در هلمنـد و
برنامهریـزی بـرای سـقوط ایـن والیـت،
بسـیار محتمـل اسـت کـه ایـن گـروه در
جنگهایشـان تغییـر ماهیـت داده و
یـک بـار دیگر دامنـهی جنگ را بـه داخل
شـهرها بکشـاند .اگـر جنـگ شـدیدتر و
ابعـاد آن بزرگتـر و پیچیدهتـر شـود،
پیامـد آن احتمـال شکسـت مذاکـرات
صلـح اسـت .اگـر طالبـان موفـق شـوند
ولو حملات پراکنـدهی انفجـاری در کابل
و شـمار دیگـری از شـهرها انجـام دهنـد،
بـدون شـک برای صلـح یـک چالش جدی
اسـت و قابـل نگرانـی خواهـد بـود.
امریـکا تـا کنـون تالشهـای زیـادی برای
موفقیـت صلـح افغانسـتان کـرده اسـت.
پیشـرفت مذاکـرات تـا اینجـای کار
نتیجـهی تالشهـای امریـکا اسـت .بـرای
موفقیـت ایـن رونـد مهمتریـن چیـزی که
روی آن در عمـل تمرکـز نشـده ،کاهـش
خشـونت و توقـف جنـگ اسـت .واقعیـت
ایـن اسـت کـه امریـکا طالبـان را بـرای
دستبرداشـتن از خشـونت زیـر فشـار
الزم قـرار نـداده اسـت .مـدام از ایـن گروه
فقـط در حـرف خواسـته اسـت .رویکـرد
ملتمسـانه باعـث شـده اسـت کـه طالبـان
فرصـت داشـته باشـند کارت خشـونت را
همچنـان در بـازی مذاکـرات حفـظ کنند.
پیامـد ایـن رویکـرد چیـزی جـز شکسـت
مذاکـرات و بـر بادرفتـن تالشهـای امریکا
و نابـودی آرزوی رسـیدن شـهروندان
افغانسـتان بـه صلـح نیسـت.

خبرهای داخلی
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انفجار موتربمب در مرکز غور  ۱۵کشته و بیش از  ۱۵۰زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز – هرات :مقامهای صحی در
والیت غور میگویند که تلفات حملهی
موتربمب دیروز در شهر فیروزکوه ،مرکز این
والیت به  ۱۵کشته و  ۱۵۲زخمی افزایش
یافته است.
جمعهگل یعقوبی ،رییس صحت عامه غور
به روزنامه اطالعات روز گفت که در میان
کشتهشدگان دو نیروی دولتی و در میان
زخمیان نیز  ۳۳نیروی دولتی شاملند .باقی
همه غیرنظامیان هستند.
پیشتر طارق آرین ،سخنگوی وزارت
داخله آمار تلفات این حمله را  ۱۲کشته
و  ۱۰۰زخمی اعالم کرده بود .وزارت
داخله این رویداد را «جنایت بزرگ و عمل
نابخشودنی» خوانده است.
حوالی ساعت  ۱۱:۰۰پیش از ظهر دیروز
(یکشنبه ۲۷ ،میزان) یک عراده موتر
نوع کروال مملو از مواد انفجاری در مقابل
ریاست امور زنان و شهدا و معلولین ،در
نزدیک قراول فرماندهی پولیس غور منفجر
شد.
منابع امنیتی در والیت غور میگویند که
شدت این انفجار در حدی قوی بوده که
ساختمانهای اطراف محل رویداد نیز
آسیب دیده است.
شماری از منابع مردمی نیز در صحبت با
روزنامه اطالعات روز میگویند که صدای

این انفجار تا فاصلهی دو کیلومتری از محل
رویداد شنیده شده است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این حمله
را بر عهده نگرفته است.
طارق آرین ،سخنگوی وزارت داخله اما
طالبان را مسئول این حمله دانسته است.
آرین در تویتی نوشته است« :حملهی
امروز باالی مردم غور تداوم حمالت
جنایتکارانهی طالب است .در شش ماه
اخیر طالبان کشتار بدون مسئولیتپذیری
را دوام دادهاند».
گروه طالبان تا کنون در این باره اظهار
نظری نکرده است.
والیت غور در زون غرب کشور یکی از
والیات ناامن است که جنگجویان گروه
طالبان در بخشهایی از آن حضور و فعالیت
تروریستی دارند.
واکنشها
ارگ ریاستجمهوری کشور حملهی
موتربمب گروه طالبان را در والیت غور
محکوم کرده و گفته است که ادامهی
چنین حمالت و خشونتهای گروه طالبان
تالشهای صلح را با چالشهای جدی
روبهرو میکند.
در اعالمیهای که دیروز (یکشنبه۲۷ ،
میزان) از سوی ارگ ریاستجمهوری به

نشر رسیده ،آمده است« :ادامهی حمالت
و خشونتهای طالبان ،تالشهای صلح را
که از سوی دولت افغانستان و متحدین
بینالمللی آن به پیش برده میشود ،به
چالشهای جدی روبهرو خواهد کرد».
ارگ این حمله را «وحشیانه»« ،خالف
ارزشهای اسالمی و بشری»« ،ادامهی
جنگ ناروا علیه مردم افغانستان» و
«مسلمان ُکشی» خوانده و گفته است که
گروه طالبان این حمالتشان را علیه مردم
افغانستان ادامه میدهد.
ارگ ریاستجمهوری همچنان افزوده
است که این گونه حمالت بیانگر رویکرد
جنگطلبانهی گروه طالبان است که آرزوی
میلیونها افغان را برای ختم جنگ و
موفقیت روند صلح ،خدشهدار میکند.
در اعالمیهی ارگ تأکید شده است که
مردم و دولت افغانستان خواهان ختم جنگ
اند .ارگ از گروه طالبان خواسته است که
از جنگ دست کشیده و خواست ملت
افغانستان و جامعهی جهانی را برای صلح
و آتشبس بپذیرد.
عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای عالی مصالحه
ملی نیز در واکنش به این حمله گفته است
که هر گونه حمله به جان غیرنظامیان و
ارتکاب قتل و خونریزی ،خالف موازین
اسالمی ،انسانی و اخالقی بوده و در هیچ

آیینی جواز ندارد.
آقای عبداهلل همچنان گفته است که انجام
چنین حمالتی خالف اصل تعهد به صلح و
پایان جنگ و خشونت از راه گفتوگو است.
شورای عالی مصالحه ملی در اعالمیهای
به نقل از عبداهلل گفته است« :افزایش
حمالت تروریستی و خشونتها در کشور،
روند مذاکرات صلح را نیز تحت تأثیر قرار
میدهد .امیدواریم طرفهای درگیر جنگ،
مخصوصاً گروه طالبان حسن نیت شان را
برای صلح و راه حل مسالمتآمیز در عمل
ثابت بسازند و دست از کشتار غیرنظامیان
در کشور بردارند».
سرور دانش ،معاون دوم ریاستجمهور
نیز حملهی دیروز در مرکز غور را یک
برنامهی سازماندهی شده در راستای تداوم
خشونتهای تروریستی و تخریب روند صلح
دانسته است.
آقای دانش افزوده است که این گونه
حمالت به معنای این است که طالبان به
ضرورت تأمین صلح و مطالبات مردم برای
کاهش خشونت و قطع جنگ و خونریزی
«کوچکترین وقعی» نمیگذارد و به صلح
نیز باور ندارد.
راس ویلسن ،سرپرست سفارت امریکا نیز
این حمله را محکوم کرده و خواستار توقف
چنین حمالت شده است.

در یک شبانهروز گذشته چهار مریض «کووید »۱۹جان دادهاند

اطالعـات روز :وزارت صحـت عامـهی کشـور اعلام کـرد کـه در بیسـتوچهار سـاعت
گذشـته ۴۷۶ ،نمونـهی مشـکوک بـه ویـروس کرونـا در البراتوارهـای ایـن وزارت تسـت
شـده کـه نتایـج آزمایـش  ۵۹مـورد آن مثبـت تشـخیص شـده اسـت.
ایـن تعـداد مـوارد مثبـت کرونـا در والیتهـای کابل ،هـرات ،قندهـار ،بلخ ،تخـار ،بغالن،
پـروان ،فـراه و زابـل بـه ثبـت رسـیده اسـت .به ایـن ترتیـب ،شـمار مبتالیان بـه ویروس
کرونـا در کشـور بـه  ۴۰هـزار و  ۲۰۰نفـر افزایش یافته اسـت.

براسـاس معلومـات وزارت صحـت عامه ،در بیسـتوچهار سـاعت گذشـته ۵۳ ،فـرد مبتال
بـه کرونـا بهبـود یافتهانـد و شـمار بهبودیافتـگان ایـن ویـروس در کشـور بـه  ۳۳هـزار و
 ۶۱۴نفر رسـیده اسـت.
همچنـان در بیسـتوچهار سـاعت گذشـته ،چهـار مریـض «کوویـد »۱۹جـان دادهانـد.
شـمار فوتیهـای ناشـی از مریضـی «کووید »۱۹در کشـور به یکهزار و  ۴۹۲نفر رسـیده
است.

وزیر خارجهی ایران در دیدار با عبداهلل:

از تالشها برای برقراری صلح در افغانستان حمایت میکنیم
اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس شورای
عالی مصالحهی ملی در جریان سفرش
به ایران با محمدجواد ظریف ،وزیر امور
خارجهی این کشور دیدار و گفتوگو کرده
است.
شورای عالی مصالحهی ملی در خبرنامهای
گفته است در این دیدار که پس از چاشت
دیروز (یکشنبه ۲۷ ،میزان) صورت گرفته،
دو طرف در مورد روند صلح افغانستان
صحبت کردهاند.
به نقل از خبرنامه ،آقای ظریف در این دیدار
صلح افغانستان را یکی از نیازهای اساسی
منطقه خوانده و گفته است که ایران از

تالشها برای دستیافتن به صلح دایمی
در افغانستان به صورت همهجانبه حمایت
میکند .او افزوده است که ایران موفقیت
افغانستان را در امر صلح ،موفقیت خودش
میداند.
آقای ظریف همچنان گفته است که
این کشور از تالشهای منطقهای برای
دستیافتن به اجماع برای حمایت از صلح
افغانستان نیز حمایت میکند.
رییس شورای عالی مصالحهی ملی کشور
در این دیدار ضمن قدردانی از موضعگیری
ایران در مورد صلح افغانستان ،از ایران
خواسته است که از تالشهای صلح و

دستیافتن به صلح عادالنه ،باعزت و دایمی
در افغانستان حمایت کند.
آقای عبداهلل همچنان صلح در افغانستان را
صلح در منطقه و فراتر از منطقه خوانده
و گفته است که برای دستیافتن به صلح
در افغانستان فرصت استثنایی فراهم شده
است و تحقق صلح و ثبات در افغانستان،
نیازمند اجماع منطقهای میباشد.
ریاست شورای عالی مصالحهی ملی همچنان
گفته است که آقای عبداهلل در بخشی از
صحبتهای خود در دیدار با وزیرخارجهی
ایران در مورد سفرهای اخیرش به پاکستان
و هند نیز صبحت کرده است.

گفتنی است که عبداهلل عبداهلل در ادامهی
سفرهای منطقهای خود صبح دیروز در
رأس یک هیأت بلندرتبهی دولتی عازم
تهران ،پایتخت ایران شد .هدف از سفر او به
ایران که به دعوت رسمی آن کشور صورت
گرفته ،جلب حمایت آن کشور از تالشهای
صلح افغانستان گفته شده است.
شورای عالی مصالحه ملی گفته است که
آقای عبداهلل در جریان این سفرش با
رییسجمهور ،وزیر امور خارجه ،رییس
مجلس اسالمی ،دبیر شورای امنیت ملی،
وزیر نیرو و برخی از مقامهای عالیرتبهی
ایرانی دیدار میکند.

یک هواپیمای نیروهای امریکایی در میدان هوایی قندهار نشست اضطراری کرد

اطالعـات روز :یـک فرونـد هواپیمـای نیروهای هوایی امریـکا صبح دیروز (یکشـنبه27 ،
میـزان) در میـدان هوایـی بینالمللـی قندهار نشسـت اضطـراری کرده اسـت .نوعیت این
هواپیما  C – 17 Globemasterگفته شـده اسـت.
سـانی لگـت ،سـخنگوی نیروهـای امریکایی مسـتقر در افغانسـتان در تویتی گفته اسـت

کـه هیـچ کسـی در نتیجهی فـرود اضطـراری ایـن هواپیما زخمی نشـده و هیـچ فعالیت
دشـمن نیـز در آن دخیل نبوده اسـت.
او همچنـان نوشـته اسـت کـه در حـال حاضـر میدان هوایـی تنها بـرای تـردد نظامی باز
اسـت و چگونگـی فـرود اضطـراری ایـن هواپیما نیز زیر بررسـی قـرار دارد.

امراهلل صالح:

امنیت واقعی و روانی را به مردم کابل برمیگردانم
اطالعات روز :یک روز پس از اعالم امراهلل
صالح معاون اول ریاستجمهوری مبنی بر
این که او مسئولیت مدیریت امنیت کابل
را موقتا بر عهده میگیرد ،اکنون گفته
است که امنیت واقعی و روانی را به شهر
کابل بر میگرداند .او گفته است که مجرم
دو انتخاب دارد ،عقب میلهی زندان یا
آدمشدن.
آقای صالح صبح دیروز (یکشنبه۲۷ ،
میزان) در یک یادداشت فیسبوکی نوشته
است که سالهاست که از موترهای بیاسناد
شکایت وجود دارد و یکی از مشکالت در
ردیابی مجرم ،موترهای بیاسناد است.

او همچنان گفته است که در جلسهی صبح
دیروز فیصله شده تا موترهای بیاسناد
مصادره شود .به گفتهی او ،انتظار میرود
که مالکان موترهای بیاسناد مالیه پرداخته
و موترهایشان را قانونمند بسازد ،در غیر
آن موترهای بیاسناد پس از توقف در
خدمت پولیس قرار میگیرد.
معاون اول ریاستجمهوری نوشته است:
«احتمال دیگر این است که دولت موترهای
بیاسناد را پس از توقف و بعد از گذشت
یک مدت معین قانونمند ساخته و به ورثه
شهدا توزیع نماید .انتخاب با شما است».
صالح گفته است که از خط داغ پولیس زیر

نام  ۱۱۹حمایت میکند .او در عین حال دو
شماره ارتباطی واتساب (۰۷۳۰۱۰۰۹۰۰
و  )۰۷۳۰۶۰۰۷۰۰را بهخاطر تقویت خط
 ۱۱۹همگانی کرده و از مردم خواسته است
که به این شمارهها پیام کتبی بفرستند.
او افزوده است که به پیامها و تماسهای
صوتی پاسخ داده نمیشود.
آقای صالح در ادامه نوشته است« :این یک
ابتکار عاجل و اضطراری است .در پای هر
پیام کتبی شماره تیلفون خویش را بگذارید
که اطالعات تان تحلیل و بررسی گردد .اگر
از مجرم و قانون گریز عکس و نشانی دارید
نیز به این شماره ها بفرستید».

این در حالی است که به دنبال افزایش
ناامنیها ،سرقتهای مسلحانه ،ترورهای
هدفمند و ...معاون اول ریاستجمهوری
دو روز پیش اعالم کرد که طبق هدایت
رییسجمهور اشرف غنی ،مدیریت امنیت
کابل را برای چند هفته بر عهده میگیرد.
پیش از اعالم آقای صالح ،وزارت داخله به
نیروهای پولیس هدایت داده بود که در
صورت مواجه شدن با مجرمان ،بر آنان
مستقیم شلیک کنند .این وزارت از آمران
جنایی حوزههای امنیتی کابل نیز خواسته
بود که ساحات مسئولیتشان را از وجود
مجرمان پاکسازی کنند.
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ِلیالم گوهر اعمتاد
به نرخ مندوی

تنگنایی که غین وادار به ابجدهی شد

سهراب سروش

خادمحسین کریمی
گزارشگر

از چند ماه به اینسو ،حلقهی اصلی قدرت در ارگ ریاستجمهوری
افغانستان ،با خلق و فراهمکردن امکانهای مقابله با یکی از خطیرترین
سناریوهای دو دههی اخیر که ممکن است افغانستان با آن گالویز شود،
درگیر است .سناریوی افزایش خشونت و فشار نظامی طالبان بر دولت در
غیبت یا کاهش چشمگیر حمایت نظامی و اقتصادی وسیعی که ایاالت
متحده قبل از امضای توافقنامهی دوحه با طالبان ،در اختیار دولت
افغانستان قرار میداد .در این سناریو ،آنچنان که اکنون در مورد آن
تصمیمگیری میشود ،حلقهی اول قدرت در ارگ ،مصمم است که در
برابر فشار نظامی طالبان و وسیعشدن شعاع خشونت و جنگ به مقاومت
و دفاع ادامه دهد.
در چارچوب پروسهی صلح افغانستان و به موجب توافقنامهی دوحه،
ایاالت متحده متعهد شده است که مشروط به متعهدماندن طالبان به
مفاد این سند ،نیروهایش را مرحله به مرحله از افغانستان خارج کند،
مذاکرات بیناالفغانی برگزار و تا مرحلهی اعالم و اجرای آتشبس یا
دستکم کاهش چشمگیر خشونت ادامه یابد .اما این تمام ماجرا نیست.
واقع این است که اجراییشدن این مراحل از پروسهی صلح ،بهمنظور
دستیابی به یک غایت اصلی طراحی شده است؛ دستیابی به یک
توافقنامهی جامع بهمنظور حل سیاسی منازعهی افغانستان بر مبنای
یک «فرمول جدید» که در توافقنامهی دوحه میان ایاالت متحده و
طالبان از آن به «دولت اسالمی پساتوافق» تعبیر شده است.
غایت مدنظر از پروسهی صلح افغانستان که ایاالت متحده و طالبان به
دستیابی به آن چشم دوخته و بخش وسیعی از نیروهای سیاسی کشور
نیز به میل یا اکراه با آن همسو است ،عقد توافق سیاسی و اجراییشدن
آن از مسیر برپایی حکومت مؤقت و تعدیل و تغییر ساختار سیاسی
موجود است .این غایت اما برای ارگ ریاستجمهوری افغانستان ،تعریف
دیگری دارد .براساس چشمانداز رییسجمهور غنی ،مصالحه با طالبان و
حل سیاسی منازعهی جاری در کشور باید معطوف به مشارکت طالبان
در قدرت و بینیاز از تغییر ساختار نظام صورت بگیرد .چیزی که تیم
سیاسی رییسجمهور غنی از آن به «دفاع از جمهوریت» تعبیر میکند.
دستکم تاکنون ،با اتکا به مواضع و سخنانی که آقای غنی و حلقهی
اول قدرت در اطرافاش در مناسبتهای مختلف و بهصورت مکرر بیان
کرده ،و چشمداشت به خلق امکانهای «مقاومت در برابر فشار نظامی
طالبان» بهنظر میرسد ،تیم سیاسی آقای غنی بر مهمترین مطالبهاش،
یعنی «دفاع از جمهوریت» جدی است.
تضادی این چنین بزرگ میان دو دیدگاه و چشمانداز در خصوص
پروسهی صلح کشور ،هشدار وقوع سناریویی را برای حلقهی اصلی
قدرت در ارگ ریاستجمهوری افغانستان به صدا درآورده است که
ممکن است حکومت افغانستان مجبور شود بینصیب از دریافت حمایت
نظامی ایاالت متحده یا کاهش حمایتها و حتا جایگزینکردن متحد
استراتژیکاش به مصاف شورش برود .مجبوریتی که برای حکومت
افغانستان شرایط دشواری را رقم خواهد زد .واقع این است که احتمال
مواجهشدن با این مجبوریت و شرایط دشوار برای رییسجمهور غنی،
از تنگنایی میآید که در آن ،آقای غنی مجبور شد یک باج بزرگ به
متحد استراتژیک افغانستان و مهندس پروسهی جاری صلح بپردازد .آن
تنگنا چه بود؟
چند ماه به عقب برمیگردیم .در آخرین ماه زمستان  ،1398تیم
دیپلماتهای ایاالت متحده به رهبری زلمی خلیلزاد آماده میشد که
پس از دو سال مذاکرات فشرده ،توافقنامهی پایاندادن به طوالنیترین
جنگ تاریخ کشورشان را با گروه طالبان در دوحه امضا کند .توافقنامهای
که حکومت افغانستان را با وصف آنکه هیچ نفوذ و سهمی در مذاکرات
و تدوین مفاد توافقنامه نداشت ،ملزم به رهایی پنجهزار زندانی طالبان
میکرد .از آن مهمتر ،این توافقنامه ،حکومت افغانستان را به پروسهای
وارد میکرد که غایت و انتهای آن به شکلگیری «حکومت اسالمی
پساتوافق» میانجامید .سرانجام در  10حوت  ،1398توافقنامهی دوحه
میان ایاالت متحده و طالبان به امضا رسید.
توافقنامهی صلح ایاالت متحده و طالبان اما ،برای رییسجمهور غنی

سندی بود که تقریبا حکم جام شوکران را داشت .این توافقنامه ،در
کنار دیگر مطالبات جدی رییسجمهور غنی ،مهمترین خط سرخ او
در خصوص مصالحه با طالبان را نشانه رفته بود .تشکیل «حکومت
اسالمی پساتوافق» که در این توافقنامه بر آن تصریح شده بود ،ترم
سیاسی «دفاع از جمهوریت» آقای غنی را نفی میکرد .برخالف اکنون
که رییسجمهور غنی و تیم سیاسیاش با صراحت لهجه ،بیپروا و عریان
از هر مجلس و تریبونی برای تأکید بر «دفاع از جمهوریت» استفاده
میکند ،در آن هنگامه ،او در تنگنایی قرار داشت که مجبورش میکرد
مهر سکوت بر لب بزند.
پس از نزدیک به یک سال تقالی همهجانبه و استفاده از تمام توان
و امکانات مالی و سیاسی برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری در
شرایطی که اراده و حمایت سیاسی داخلی و بینالمللی از برگزاری آن
در کمترین حد قرار داشت ،کمیسیون مستقل انتخابات ،نتایج نهایی
انتخابات ریاستجمهوری را در  29دلو پارسال اعالم کرد و آقای غنی
را برندهی این انتخابات دانست .اعالم نتیج ه و پیروزی ،مشروعیت
و اقتداری را که آقای غنی از برگزاری انتخابات در پی دستیابی به
آن بود فراهم نمیکرد .سقوط آزاد مشارکت در انتخابات که مالکی
غیررسمی اما تأثیرگذار در مشروعیتبخشی به زعیم سیاسی است و
متهمشدن وسی ع پروسه به تقلب و امتناع از پذیرش نتیجهی اعالمشده
از طرف رقبا ،مشروعیت آقای غنی را به چالشی سخت مواجه کرد .آقای
عبداهلل با برخورداری از حمایت یک تیم سیاسی قدرتمند و بانفوذ ،اعالم
پیروزی کرد و هشدار داد که اگر به اعتراض این تیم رسیدگی نشده و
آقای غنی مراسم تحلیف برگزار کند ،حکومت موازی اعالم خواهد کرد.
آقای غنی در وضعیتی قرار گرفته بود که برای مواجهه با فشار و
چالشهای سیاسی خلقشده و دستیابی به نتیجهای که یکسال تمام
نیرو و امکانات سیاسیاش را صرف رسیدن به آن کرده بود ،از خطوط
سرخ و برخی از مهمترین مطالباتاش در مورد توافقنامهای که میان
ایاالت متحده و طالبان به امضا رسیده بود ،بگذرد .این باجدهی به
ایاالت متحده ،در برابر امتناع این کشور از اعتراض صریح به سالمت
انتخابات و حمایتنکردن از تیم سیاسی آقای عبداهلل را که تا آن زمان
اکثرا با پروسه و مفاد توافقنامه مواضع همسو بود ،برای آقای غنی فراهم
میکرد .آقای غنی در برابر اشتراک زلمی خلیلزاد و اسکات میلر به
مراسم تحلیفاش ،حاضر شد از مخالفت با مفاد توافقنامهی صلح ایاالت
متحده بگذرد و در سخنرانی خود در مراسم تحلیف ،اعالم کند که «به
زودی حکم رهایی پنجهزار زندانی طالب را امضا میکند».
مخالفت صریح رییسجمهور غنی با «فرمولی جدید» برای حل منازعهی
افغانستان تا سرحد مقدمهچینی و آمادگی برای پیشبرد یکتنهی جنگ
با طالبان که این روزها ،در شعارها و مواضع حلقهی اول قدرت در
ارگ ریاستجمهوری بازتاب مییابد ،اما یک پاشنهی آشیل بزرگ دارد.
مناسبترین زمان برای اعالم و ابالغ این مخالفت به این میزان از صراحت
و جدیت ،حوت  1398بود که ایاالت متحده و طالبان موافقنامهی دوحه
را با چشمانداز «تشکیل حکومت اسالمی پساتوافق» به امضا رساند .اگر
حکومت مؤقت و تغییر و تعدیل ساختار سیاسی آنچنان که تیم سیاسی
آقای غنی تبلیغ میکند ،بربادرفتن داشتهها و نداشتههای کشور است،
افغانستان باید در حوت  1398که سند رسمی این چشمانداز به امضا
رسید ،در برابر آن با انسجام و یکدستگی ایستادگی میکرد .واقع این
است که آقای غنی ،در آن هنگامهی شور و شر و محصور در چالشها و
فشارهای سهمگین سیاسی ،به تضمینکردن حضورش در رأس قدرت
و مسجلشدن ریاستاش بر جمهوری اسالمی افغانستان چشم داشت.
تنگنایی که وادارش کرد ،باجی به بزرگی امضای فرمان رهایی پنجهزار
زندانی طالب و سکوت در برابر به رسمیتشناختهشدن «تشکیل
حکومت اسالمی پساتوافق» در توافقنامهی دوحه را بپردازد .هشت ماه
پس از امضای توافقنامهی دوحه در وضعیتی که پنجهزار جنگجوی
طالب از زندانها رها و مذاکرات بیناالفغانی آغاز شده است ،مخالفت با
مفاد این توافقنامه و اعالم آمادگی برای پیشبرد جنگ یکتنه در برابر
شورش سهمگینی که قباحتزدایی از آن اکنون یک خبط سیاسی برای
اکثر طرفهای جنگ افغانستان نیست ،تقریبا رفتن پشت آبیست که از
جوی گذشته است .زمان مناسب این مخالفت ،حوت  1398بود.

توافقنامهی صلح ایاالت
متحده و طالبان اما،
برای رییسجمهور غنی
سندی بود که تقریبا
حکم جام شوکران را
داشت .این توافقنامه،
در کنار دیگر مطالبات
جدی رییسجمهور
غنی ،مهمترین خط
سرخ او در خصوص
مصالحه با طالبان را
نشانه رفته بود .تشکیل
«حکومت اسالمی
پساتوافق» که در این
توافقنامه بر آن تصریح
شده بود ،ترم سیاسی
«دفاع از جمهوریت»
آقای غنی را نفی میکرد.

در بازارهای میو ه در کابل هر اناری ،انار قندهار ،هر توتی ،توت
پنجشیر ،هر بادامی ،بادام دایکندی ،هر خربوزهای ،خربوزهی
مزار ،هر کچالویی ،کچالوی بامیان و هر سیبی ،سیب تکانه و
جلریز است .آیا واقعا همین طور است؟ نخیر؛ تقریبا تمام والیات
افغانستان میوه صادر میکنند و محصوالت بیشتر والیات هم
خوب است ،با آن هم اغلب میوهفروشان برای گرمی بازارشان
دروغ گفته ،مال چین را با نام جاپان تبلیغ میکنند.
این وضعیت ،فقط در بازار میوه حاکم نیست ،در همهی عرصهها
و بازارهای افغانستان وضع به همین منوال است .آلودهترین بازار
در افغانستان بازار سیاست است ،بازاری که در آن همه چیز به
فروش میرسد :وطن ،مردم ،دین و کالغ بهجای قناری .ظاهرا
خرابی سایر عرصهها از گد َودِی همین عرصه است.
چند روز پیش برای خرید ترموز چای وارد دکانی شدم و از
دکاندار پرسیدم ترموز فالن شرکت را دارد؟ دکاندار مرد
میانسال و محترمی بهنظر آمد که ریش ماش و برنج و نسبتا
درازش به وجاهتش میافزود .گفت از آن شرکت ندارم ،ولی از
یک شرکت دیگر را دارم که دو چند از شرکت مورد نظر تو بهتر
است .گفتم اما من قبال ترموز آن شرکت را داشتم ،چیزی کم ده
ساعت چای را داغ نگاه میکرد و به دنبال آن میگردم .دکاندار
گفت :ترموز این شرکتی را که من دارم 24 ،ساعت چای را داغ
نگاه میکند .بعد در وصفش سخنها گفت .بهنظر نمیرسید مرد
فریبکار و به قول کابلیانَ « ،د جان زن» باشد .اعتماد کردم و
ترموز را خریدم.
از آن دکان که خارج شدم ،وارد یک دکان دیگر شدم و گفتم
یک بسته دستمال کاغذی الکوزی کار دارم .دکاندار گفت الکوزی
ندارم و یک نوع دستمال دیگر را پایین آورد ،گفت این تازه به
بازار آمده ،جنسش بسیار خوب جنس است .گفتم میشود باز
کنم و ببینم .گفت نه ،باز شده ندارم .ولی مطمئن باش بسیار
خوب چیز است .دوال و دانهدار است .چون تازه آمده ،قیمتش
هم پایین است .درحالیکه بهتر از الکوزی است ،اما  30افغانی
نسبت به آن ارزانتر است .گفتم بسیار عالی ،یک بسته بده لطفا!
آمدم اتاق .دستمال کاغذی را باز کردم ،دیدم به لعنت ابلیس هم
نمیارزد .اصال و ابدا آن چیزی نبود که دکاندار میگفت .جنس
بسیار بیکیفیت و بهدردنخوری بود .با اعصاب خراب از فریبی
که خورده بودم ،رفتم روی اجاق آب گذاشتم که در ترموز جدید
چای دم کنم تا ببینم چند ساعت چای را داغ نگهمیدارد .چهار،
پنج ساعت بعد ،وقتی میخواستم چای بنوشم ،از صدای افتادن
چای در پیاله حدس زدم که چای داغ نمانده است .صدایش
دره بود .حدسم درست بود .چای مثل آب دره یخ
مثل َغر َغر آب ّ
شده بود .حیف آن چند چاکلیت و یک مشت بادامی که آماده
کرده بودم تا با چایم نوش جان کنم .کامم تلخ شده بود .خودم
را سرزنش کردم که در کابل به دکانداران اعتماد میکنی! چند
تا بادام جویدم تا کامم دو باره شیرین شود .ناگهان یک بادام
تلخ وارد دهانم شد .آنقدر تلخ بود که مزهی تمام بادامهای
را که قبال جویده بودم تغییر داد .برای تفکردن آن به سرعت
به بیرون دویدم .یادم مانده ،روزی که در کوته سنگی آن بادام
را میخریدم ،فروشنده میگفت« ،این بادام شارستان دایکندی
است .این رقم بادام در امریکا پیدا نمیشود».
ما مردم عادی و شهروندان معمولی افغانستان بهطور متوسط در
هر شبانهروز سه بار از همدیگر فریب میخوریم .متأسفانه طعم
فریب به تلخی بادام تلخ نیست که با تُف به بیرون انداخته شود،
بلکه وارد ذهن ما شده و در انبار حافظهی ما ذخیره میشود؛
چیزهای ناگواری که به مرور شفافیت ذهن و صفات شخصیتی
ما را نیز دچار تغییرات و دیگرگونی کرده و سرانجام از خود ما
فرد فریبکار و دروغگو میسازد .به یاد داشته باشیم که بدترین
چیز یک فرد دروغگو ،آن نیست که دروغ میگوید ،بلکه او دیگر
نمیتواند حرف راست دیگران را باور کند و نمیتواند به دیگران
اعتماد داشته باشد.
انسانها در هر جامعهای برای رفع نیازهایشان مجبور به
برقراری رابطه با دیگران هستند .برقراری هر ارتباطی مستلزم
پیشنیازها و زمینههایی است كه این ارتباط و كارآیی آن برای
رفع نیاز مورد نظر را تضمین كند .یكی از مهمترین الزمههای
ارتباط خوب در سطح هر جامعه ،اعتماد است .اعتماد یك ركن
بنیادین در حفظ حیات اجتماعی ،نظم و استقرار پیوندها میان
اعضای جامعه است .اعتماد خود یک سرمایهی اجتماعی است.
چون اعتماد عامل اصلی اتحاد ،انسجام ،ثبات و نظم است.
اما اعتماد اجتماعی محصول تجربهی زیستهی افراد در جامعه
است .اگر هركدام از ما قواعد زندگی اجتماعی و كارآمدی آن
برای تأمین خواستههای یکدیگر را بهصورت روزانه و مستمر
نقض كنیم ،اعتماد فرو خواهد ریخت .راستش اعتماد اجتماعی
در افغانستان فرو ریخته است .حقیقت این است که در «کابل
جان» ،هیچ چیز سر جایش نیست .گوهر اعتماد از میان زندگی
اجتماعی در کابل رخت بربسته و پنج میلیون باشندهی کابل
نهتنها به همدیگر اعتماد ندارند ،بلکه به همدیگر مشکوکند .آن
کس که اعتماد میکند ،ساده نیست ،سادهلوح است .مناسبات
سیاسی ،مناسک دینی و بازار و بازاریابی ما با بلندگو فریب و
ریاکاری را جار میزند و گوهر اعتماد را به نرخ مندوی لیالم
میکند.
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از نظر هاان آرنت،
متامیتخواهی ریشه در
تهنایی دارد
ایان – سامانتا رز هیل
مترجم :جلیل پژواک

«آنچه که انسانها را در جهانی غیرتوتالیتر
برای چیرگی توتالیتر آماده میکند ،این
واقعیت است که تنهایی که زمانی معموال
در برخی از شرایط اجتماعی حاشیهای مانند
سن پیری تجربه میشد ،اکنون به صورت
تجربه روزانهی تودههای فزایندهی قرن ما
درآمده است ».خاستگاههای توتالیتاریسم،
هانا آرنت ( – )1951ترجمهی محسن ثالثی
«لطفا مرتبا بنویس ،وگرنه من اینجا
میمیرم ».هانا آرنت نامههایی را که به
شوهرش مینوشت معموال اینطوری شروع
نمیکرد .اما در سال  ،1955او خودش را
در این «برهوت» تنها یافت .پس از انتشار
کتاب «خاستگاههای توتالیتاریسم» ،از
هانا آرنت دعوت شد تا بهعنوان مدرس
مدعو در دانشگاه کالیفرنیا برکلی تدریس
کند .او فضای فکری آنجا را نمیپسندید،
همکارانش فاقد حس شوخطبعی بودند
و ابر «مککارتیسم» بر زندگی اجتماعی
امریکاییها سایه افکنده بود .به آرنت گفته
شده بود که کالسهایش  30دانشجو بیشتر
نخواهد داشت ،اما در هر کدام بیش از 120
دانشجو شرکت میکردند .او از ایستادن
پیشروی کالس برای درسدادن متنفر
بود .آرنت در یکی از نامههایش نوشت:
«نمیتوانم هر هفته پنج بار در عموم ظاهر
شوم  -به عبارت دیگر ،هرگز از چشم مردم
دور نباشم .احساس میکنم که باید بروم
خودم را پیدا کنم».
تنها «آبادی» که آرنت در این «برهوت»
یافت اریک هوفر بود ،کارمند بارانداز از
سانفرانسیسکو که فیلسوف شده بود .اما
آرنت در مورد هوفر نیز مطمئن نبود :آرنت
به دوست خود کارل یاسپرس گفت که هوفر
«بهترین چیزی است که این کشور دارد ».او
به شوهرش هاینریش بلوچر گفت که هوفر
«بسیار جذاب است ،اما نه خیلی تیزهوش».
آرنت با دورههای تنهایی بیگانه نبود .او از
کودکی بهشدت احساس میکرد که متفاوت
است ،یک بیگانه ،شاید یک مطرود .و اغلب
ترجیح میداد تنها باشد .پدرش وقتی هانا
هفت ساله بود از بیماری سیفلیس مرد،
هانای کودک برای نرفتن به مکتب هرچه
بیماری را که میشناخت بهانه میکرد
تا در خانه بماند .شوهر اول آرنت پس از
آتشسوزی ساختمان «رایشتاگ» او را
در برلین تنها گذاشت و رفت .آرنت برای
نزدیک به  20سال بیتابعیت بود .اما
همانطور که خودش میدانست ،تنهایی
بخشی از «شرایط انسانی» است .هرکسی
هرازگاهی احساس تنهایی میکند.
نوشتهها در خصوص تنهایی اغلب دو دسته
است :خاطرات افراطی از دورههای تنهایی ،یا
رویکرد پزشکی نسبت به تنهایی که به این
پدیده بهعنوان چیزی که باید درمان شود،
میپردازد .هر دو رویکرد خواننده را کمی
دلسرد میکند .یکی در تنهایی دستوپا
میزند و دیگری سعی میکند آنرا به کلی از
میان بردارد .و دلیل آن تاحدی این است که
بیان تنهایی بسیار دشوار است .ما به محض
اینکه صحبت از تنهایی را آغاز میکنیم،
در واقع یکی از عمیقترین احساسات انسان
را به موضوع تأمل و سوژهی عقل و منطق
بدل میکنیم .زبان قادر به توصیف تنهایی
نیست ،زیرا تنهایی یک اصطالح عمومی
است که در مورد یک تجربه خاص اعمال
میشود .همه تنهایی را تجربه میکنند ،اما
تجربهی یک فرد از تنهایی با تجربه فرد
دیگر از تنهایی متفاوت است.
«تنهایی» بهعنوان یک واژه ،در زبان

انگلیسی نسبتا جدید است .یکی از اولین
موارد استفاده از آن در نمایشنامه تراژدی
«هملت» از ویلیام شکسپیر است که در
حدود سال  1600نوشته شده است و در آن
پولونیوس پیش اوفیلیا التماس میکند که
«این کتاب را بخوان تا شاید کتابخواندن
تنهاییات را بپوشاند( ».او در اینجا به
اوفیلیا توصیه میکند که کتاب دعا را بخواند
تا کسی به تنهایی او شک نکند).
در طول قرن شانزدهم ،از تنهایی اغلب در
خطبهها برای ترساندن مسیحیان از گناه
یاد میشد .کشیشها از مردم میخواستند
که خود را در مکانهای خالی همچون
قبر تصور کنند .اما در قرن هفدهم ،این
کلمه هنوز کاربرد چندانی نداشت .در سال
 ،1674جان ری ،طبیعتشناس انگلیسی
«تنهایی» را در فهرست کلماتی قرار داد که
به ندرت به کار برده میشود .او آنرا بهعنوان
اصطالحی برای توصیف مکانها و افرا ِد «دور
از همسایگان» تعریف کرد .یک قرن بعد،
این واژه تغییر چندانی نکرده بود .ساموئل
جانسون در «فرهنگنامه زبان انگلیسی»
(منتشر شده در سال  ،)1755صفت «تنها»
را فقط برای توصیف حالت تنهابودن (مانند
«روباه تنها») یا مکان خالی از سکنه و
متروک (مانند «صخرهی تنها») به کار برد؛
کاری که شکسپیر از این اصطالح در مثال
باال از هملت کشیده است.
تا قرن نوزدهم ،تنهایی به یک عمل ــ
عبور از آستانه ،یا سفر به مکانی خارج از
شهر ــ اطالق میشد و ربط چندانی به
احساس نداشت .از توصیفهای تنهایی و
به حال خود رهاشدن برای ارعاب انسانها
استفاده میشد ،تا آنها را به تصورکردن
انزوای مطلق ،بریده از دنیا و محروم از
محبت خدا ،وا دارد .و این توصیف در معنای
خاصی ،منطقی است .اولین کلمهی منفی
که خداوند در مورد خلقت در تورات بعد
از خلق آدم گفته در کتاب «سفر پیدایش»
است که آمده« :و خداوند فرمود« :شایسته
نیست که آدم تنها بماند .باید برای او
همدمی بیافرینم»».
در قرن نوزدهم و در بحبوحهی مدرنیته،
تنهایی ارتباط خود را با دین از دست
داد و کاربرد آن همراه با احساس سکوالر
مرتبط به منزویبودن و بیگانهبودن کمکم
شروع شد .استفاده از این اصطالح پس از
سال  1800با شروع انقالب صنعتی بهشدت
افزایش یافت و تا دهه  1990به صعود
خود ادامه داد ،مدتی در همان سطح ماند
و سپس در دهههای اول قرن  21کاربرد
آن دوباره افزایش یافت .تنهایی در «بارتلبی
محرر؛ داستانی از والاستریت» (منتشرشده
در سال  )1853اثری از هرمان ملویل،
نقاشیهای رئالیست ادوارد هاپر و شعر
«سرزمین هرز» از تی.اس .الیوت شخصیت
و علت یافت .این واژه در محیط اجتماعی
و سیاسی ریشه دواند ،رمانتیسیزه شد،
شاعرانه شد و ناله گشت.
اما اواسط قرن بیستم ،آرنت به گونهای دیگر
به تنهایی پرداخت .از نظر او ،تنهایی هم
چیزی بود که میتوانست انجام شود و هم
چیزی بود که میتوانست تجربه شود .در
دهه  1950در اوج مککارتیسم ،هنگامی
که آرنت میخواست کتابی درباره کارل
مارکس بنویسد ،به فکر تنهایی در رابطه
با ایدئولوژی و ارعاب افتاد .آرنت فکر
کرد که خو ِد تجربهی تنهایی در شرایط
توتالیتاریسم تغییر کرده است .او نوشت:
«آنچه که انسانها را در جهانی غیرتوتالیتر
برای چیرگی توتالیتر آماده میکند ،این
واقعیت است که تنهایی که زمانی معموال

در برخی از شرایط اجتماعی حاشیهای مانند
سن پیری تجربه میشد ،اکنون به صورت
تجربه روزانهی تودههای فزایندهی قرن ما
درآمده است».
توتالیتاریسم در قدرت راهی پیدا کرد تا
ِ
دائمی
حالت
تجربهی گاهبهگاه تنهایی را به
ِ
«بودن» متبلور کند .رژیمهای توتالیتر با
استفاده از انزوا و ارعاب ،شرایط را برای
تنهایی ایجاد میکنند و سپس با تبلیغات
ایدئولوژیک از تنهایی مردم بهره میکشند.
هانا آرنت در سال  1953قبل از اینکه برای
تدریس عازم برکلی شود ،مقالهای را با عنوان
«ایدئولوژی و ارعاب» منتشر کرد .او در این
مقاله به انزوا ،تنهایی و انفراد میپردازد.
این مقاله در کنار کتاب او «خاستگاههای
توتالیتاریسم» ،به پایه و اساس کالس بیش
از حد شلوغ او تحت نام «توتالیتاریسم»
تبدیل شد .این کالس به چهار بخش
تقسیم شد :فروپاشی نهادهای سیاسی ،رشد
تودهها ،امپریالیسم و ظهور احزاب سیاسی
بهعنوان ایدئولوژیهای گروههای ذینفع .او
در آغاز این کالس ،این دوره آموزشی را با
تأمل درباره اینکه چگونه رابطه بین نظریه
سیاسی و سیاست در عصر مدرن مشکوک
شده است ،چارچوببندی کرد .او استدالل
کرد که تمایل عمومی و فزایندهای برای از
بینبردن نظریه به نفع عقاید و ایدئولوژیهای
صرف وجود دارد .او گفت «بسیاری» تصور
میکنند که «میتوانند بهطور کلی از شر
نظریه سیاسی خالص شوند ،که البته به این
معناست که آنها به جایش نظریه خود را
میخواهند ،که بتوانند بر آن اظهارات خود
را بنا کنند و نظریهشان بهعنوان حقیقت
انجیلی پذیرفته شود».
منظور آرنت روشی بود که در آن
«ایدئولوژی» بهعنوان تمایلی برای
جداکردن اندیشیدن از عمل مورد استفاده
قرار میگیرد« .ایدئولوژی» برگرفتهشده
از واژه فرانسوی ( )idéologieاست که

اولینبار در طول انقالب فرانسه مورد
استفاده قرار گرفت ،اما تا زمان انتشار کتاب
«ایدئولوژی آلمانی» مارکس و فردریش
انگلس (نوشتهشده در  )1846و بعدا کتاب
«ایدئولوژی و آرمانشهر» کارل مانهایم
( )1929رایج نشده بود.
در سال  1958نسخه اصالحشده مقاله
«ایدئولوژی و ارعاب» بهعنوان نتیجهگیری
جدید به چاپ دوم کتاب «خاستگاههای
توتالیتاریسم» اضافه شد .خاستگاههای
توتالیتاریسم اثری  600صفحهای است
که به سه بخش یهودستیزی ،امپریالیسم
و توتالیتاریسم تقسیم شده است .متن
این کتاب همزمان که آرنت روی آن
کار میکرد ،با گذشت زمان تغییر کرد تا
اطالعات جدیدی درباره هیتلر و استالین در
آن گنجانده شود .نتیجهگیری اولیه آن که
در سال  1951منتشر شد ،این واقعیت را
بازتاب میدهد که حتا اگر رژیمهای توتالیتر
از جهان ناپدید شوند ،عناصر توتالیتاریسم
باقی میمانند .آرنت نوشت« :راهحلهای
توتالیتر ممکن است در قالب وسوسههای
نیرومند از سقوط رژیمهای توتالیتر جان
سالم بهدر ببرند و هر زمان که بهنظر
رسید رهایی از بدبختی سیاسی ،اجتماعی
یا اقتصادی به روشی شایستهی انسان
غیرممکن است ،دوباره ظاهر شوند».
وقتی آرنت در سال  1958مقاله «ایدئولوژی
و ارعاب» را به این کتاب اضافه کرد ،ماهیت
اثر نیز تغییر کرد .عناصر توتالیتاریسم
بیشمار بود ،اما آرنت در تنهایی گوهر
حکومت توتالیتر و زمینهی عمومی ارعاب
را یافت.
چرا تنهایی آشکار نیست؟
آرنت در پاسخ میگوید برای اینکه تنهایی
بهطور بنیادی آدم را از ارتباط انسانی قطع
میکند .او تنهایی را نوعی برهوتی تعریف
میکند که در آن فرد حتا وقتی با دیگران
باشد ،حس میکند این جهان و انسانهایش

او را ترک کردهاند .واژهای که او معادل
تنهایی در زبان مادری خود استفاده میکرد،
 Verlassenheitبود؛ حالتی از رهاشدن یا
مطرودبودن .او استدالل میکرد که تنهایی
«یکی از تلخترین و ریشهایترین تجربههای
انسان بهشمار میآید» زیرا در تنهایی ما
قادر به درک کامل توانایی خود برای عمل
بهعنوان انسان نیستیم .ما وقتی تنهایی
را تجربه میکنیم ،توانایی تجربه هرچیز
دیگری را از دست میدهیم .و در تنهایی ما
قادر به شروع تازه نیستیم.
آرنت برای نشاندادن اینکه چرا تنهایی
گوهر توتالیتاریسم و زمینه عمومی ارعاب
است ،انزوا را از تنهایی و تنهایی را از انفراد
متمایز کرد .او استدالل کرد که انزوا گاه
برای فعالیتهای خالقانه الزم است .به گفته
وی ،حتا صرف خواندن کتاب به میزانی از
انزوا نیاز دارد .یک نفر باید عمدا از دنیا دور
شود تا فضایی را برای تجربهکردن انفراد
ایجاد کند .و وقتی تنها شد و انفراد را تجربه
کرد ،همیشه میتواند از آن حالت برگردد:
«انزوا و تنهایی یکی نیستند .انسان میتواند
منزوی شود ــ یعنی در موقعیتی قرار بگیرد
که نتواند دست به عملی بزند ،زیرا کسی
نیست که با او عمل کند ــ بیآنکه دچار
تنهایی گردد .همچنین انسان میتواند تنها
گردد ــ یعنی در موقعیتی قرار گیرد که از
هرگونه همنشینی با دیگران محروم ماند ــ
بیآنکه در انزوا افتد».
توتالیتاریسم با استفاده از انزوا انسان را از
همنشینی انسان محروم میکند ،عمل در
جهان را غیرممکن میکند وخلوت انسان
را از بین میبرد .آهنجامهی توتالیتاریسم
به قول آرنت ،توانایی انسان را برای
حرکتکردن ،عملکردن و فکرکردن از بین
میبرد و هر فرد را درانزوای تنهاییاش در
برابر دیگران و علیه خودش قرار میدهد ،و
جهان برهوت میگردد ،جایی که نه تجربه و
نه هم تفکر ،امکانپذیر نیست.

در طول قرن شانزدهم ،از تنها�یی
اغلب در خطبهها برای ترساندن
مسیحیان از گناه یاد میشد.
کشیشها از مردم میخواستند که
خود را در مکانهای خالی همچون
قبر تصور کنند .اما در قرن هفدهم،
این کلمه هنوز کاربرد چندانی
نداشت .در سال  ،1674جان ری،
طبیعتشناس انگلیسی «تنها�یی»
را در فهرست کلماتی قرار داد که به
ندرت به کار برده میشود.
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جنبشهای توتالیتر از ایدئولوژی برای
منزویکردن افراد استفاده میکنند .ایزوله
به معنای عملی است که براثر آن «شخص
تنها میشود یا تنها میماند یا از دیگران
جدا میشود ».آرنت در اولین قسمت
مقاله ایدئولوژی و ارعاب «دستورالعملهای
ن تجزیه
ایدئولوژی» را به عناصر اصلی آ 
میکند تا نشان دهد جنبشهای توتالیتر از
ایدئولوژی چگونه استفاده میکنند .از نظر
آرنت:
ایدئولوژیها از دنیای تجربهی زیسته
جدا هستند و امکان تجربه جدید را سلب
میکنند؛
ایدئولوژیها برای کنترل و پیشبینی موج
تاریخ هستند؛
ایدئولوژیها آنچه هست را توضیح نمیدهند،
بلکه آنچه که میشود را توضیح میدهند؛
تفکر ایدئولوژیک اصرار بر یک «واقعیت
واقعیتر» دارد ،که در پس دنیای اشیای
قابل درک پنهان است.
نحوهی تفکر ما درباره جهان بر روابطی
که ما با دیگران و با خودمان داریم تأثیر
میگذارد .جنبشهای ایدئولوژیک با تزریق
معنای مخفی به هر واقعه و تجربه ،مجبور
میشوند که پس از به قدرترسیدن واقعیت
را مطابق ادعاهای خود تغییر دهند .و این
بدان معناست فردی که به آن ایدئولوژی
معتقد باشد ،دیگر نمیتواند به واقعیت
تجارب زیسته خود اعتماد کند .در عوض،
ایدئولوژی به او یاد میدهد که به خود و
دیگران اعتماد نکند و همیشه به ایدئولوژی
جنبش اعتماد کند.
اما برای اینکه افراد مستعد پذیرش یک
ایدئولوژی شوند ،ابتدا باید رابطهی آنها
را با خودشان و با دیگران از طریق تزریق
بدبینی به آنها از بین برد تا آنها دیگر
نتوانند به قضاوت خودشان اعتماد کنند؛
آرنت مینویسد:
«درست همچنانکه ارعاب حتا در مرحلهای
که هنوز جنبهی تام پیدا نکرده و صورتی
صرفا بیدادگرانه دارد ،همهی روابط میان
انسانها را از بین میبرد ،اجبار شخصی
تفکر ایدئولوژیک نیز هرگونه رابطه انسان
را با واقعیت از هم میگسلد .آمادهسازی
انسانها برای ایفای نقش قربانی و دژخیم
زمانی کامل میگردد که مردمان تماس
با همنوعانشان و نیز تماس با واقعیت
پیرامونشان را از دست داده باشند؛ زیرا
همراه با از دستدادن این تماسها ،انسان
استعداد کسب تجربه و اندیشه را نیز از
دست میدهد .بهترین فرمانب ِر فرمانروای
توتالیتر ،یک نازی و یک کمونیست معتقد
نیست ،بلکه کسی است که برای او تفاوت
میان واقعیت و افسانه (یعنی همان واقعیت
تجربه) و تمایز میان راست و دروغ (یعنی
همان معیار اندیشهها) دیگر وجود ندارد».
تنهایی سازمانیافته ناشی از ایدئولوژی،
منجر به تفکر استبدادی میشود و توانایی
شخص برای تمایز بین واقعیت و افسانه
ــ برای قضاوت ــ را از بین میبرد .در
تنهایی ،شخص قادر به ادامهی گفتوگو
با خودش نیست ،زیرا توانایی تفکر او
آسیب دیده است .تفکر ایدئولوژیک ما
را از دنیای تجربهی زیسته دور میکند،
تخیل را تخریب و کثرت را انکار میکند.
تفکر ایدئولوژیک فضا بین مردان را که به
آنها امکان میدهد به شیوههای معنادار
با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ،از بین
میبرد .و وقتی که تفکر ایدئولوژیک ریشه
دواند ،دیگر تجربه و واقعیت بر اندیشیدن
تأثیرگذار نیست .بهجای آن ،تجربه در
اندیشیدن از ایدئولوژی پیروی میکند .به
همین دلیل است که وقتی آرنت در مورد
تنهایی صحبت میکند ،سخنش صرفا در
مورد تجربه احساس تنهایی نیست ،بلکه
سخن از یک روش تفکر است .ما از روی
تجربه خود فکر میکنیم و وقتی دیگر
تجربههای جدیدی برای تفکر از روی آن
نداشته باشیم ،معیارهای اندیشه که ما را در
اندیشیدن درباره جهان راهنمایی میکند ،از
دست میدهیم .و وقتی فرد خود را مجبور
به تفکر ایدئولوژیک میکند« ،آزادی درونی
برای تفکر» خود را قربانی میکند.
آرنت در یکی از ژورنالهای خود میپرسد:

«آیا روشی برای تفکر وجود دارد که
مستبدانه نباشد؟» او این پرسش را با این
جمله که هدف اصلی ،مقاومت در برابر
غرقشدن در موج است ،دنبال میکند .چه
چیزی باعث میشود انسانها را موج ببرد؟
اساسی که
آرنت استدالل میکند که ترس
ِ
شخص را به سمت یک ایدئولوژی جذب
میکند ،ترس از خودستیزی است .همین
ترس از خودستیزی دلیل این است که چرا
«هیچ اندیشهای خطرناک نیست؛ اندیشیدن
خودش خطرناک است .اندیشیدن قدرت این
را دارد که همهی باورها و عقاید ما در مورد
جهان را ریشهکن کند .اندیشیدن میتواند
ایمان ،اعتقادات ،احساس خودشناسی ما
را برهم زند .اندیشیدن میتواند همهی
چیزهایی را که برای ما عزیز است ،که به آن
متکی هستیم و از خودمان میدانیمشان ،از
بین ببرد .اندیشیدن این قدرت را دارد که ما
را نیست کند.
اما زندگی آشفت ه است .در این هرجومرج
و بیاطمینانی ،ما نیاز به حس مکان و
معنا داریم .ما به ریشه احتیاج داریم .و
ایدئولوژیها ،مانند «سایرن»های ادیسه
هومر ،ما را مجذوب خود میکنند .اما کسانی
ن تفکر ایدئولوژیک
که تسلیم آواز سایر 
میشوند ،مجبورند از دنیای تجربهی زیسته
رو گردانند .با این کار ،آنها نمیتوانند در
اندیشیدن با خودشان مقابله کنند ،زیرا اگر
چنین کنند ،باورهای ایدئولوژیک خود را که
به آنها حس مکان و هدف میبخشد ،به
خطر میاندازند .به زبان ساده ،افرادی که
تسلیم ایدئولوژی میشوند ،اندیشههایی
دارند ،اما قادر به اندیشیدن برای خودشان
نیستند .و این ناتوانی در اندیشیدن ،ناتوانی
در همنشینی با دیگران ،ناتوانی در گرفتن
معنا از تجارب خود در جهان ،شخص را تنها
میسازد.
استدالل آرنت در مورد تنهایی و
توتالیتاریسم به راحتی قبل هضم نیست،
زیرا این استدالل نوعی روزمرگی را درباره
گرایشهای توتالیتر میرساند که برای
تنهایی جذاب است :اگر از واضعیت راضی
نیستید ،اگر خوب را رها میکنید و همیشه
دنبال بهتر هستید ،اگر تمایل ندارید که با
جهان همانطور که هست روبهرو شوید،
پس شما مستعد اندیشه ایدئولوژیک هستید.
شما مستعد تنهایی سازمانیافته هستید.
وقتی آرنت به شوهرش نوشت که «نمیتوانم
هر هفته پنج بار در عموم ظاهر شوم  -به
عبارت دیگر ،هرگز از چشم مردم دور نباشم.
احساس میکنم که باید بروم خودم را پیدا
کنم» ،او بیهوده از توجه مردم شکایت
ندارد .قرارگرفتن مداوم در معرض دید
مخاطب عام ،همنشینی با خودش را برای او
غیرممکن کرده بود .او قادر به یافتن فضای
خصوصی برای خودکاوی که برای اندیشیدن
الزم است نبود .او قادر به خلوتکردن با
خودش نبود.
این یکی از پارادوکسهای تنهایی است .انزوا
نیاز به تنهابودن دارد ،درحالیکه تنهایی در
معاشرت با دیگران بیشتر احساس میشود.
ما به هماناندازه که برای شناختهشدن به
حضور نیاز داریم ،به قلمرو خلوت انزوا برای
تنهابودن ،خودمانبودن و اندیشیدن نیاز
داریم .و این همان قلمروی است که آرنت
با از دستدادن فضای تنهابودن با خودش،
از آن محروم شد .او گفت« :آنچه که تنهایی
را سخت تحملناپذیر میکند ،از دستدادن
خو ِد خویش است ،خودی که در انفراد
میتواند تحقق یابد».
در انفراد ،فرد قادر است که خودش را
همراهی کند و با خود وارد گفتوگو شود.
در انفراد ،فرد ارتباط خود را با جهان از
دست نمیدهد ،زیرا دنیای تجربه همیشه
در تفکر ما حاضر است .آرنت به نقل از
سیسرون آورده است که «او درست در
زمانی که تنها بود از هرزمان دیگری کمتر
احساس تنهایی میکرد» یا «او در زمانی که
در تنهایی بود ،از همه کمتر احساس تنها
میکرد ».این همان چیزی است که تفکر
ایدئولوژیک و تفکر استبدادی آنرا از بین
میبرد؛ توانایی ما برای اندیشیدن با خودمان
و برای خودمان .این ریشهی تنهایی
سازمانیافته است.

«حکومت به مشارکت سیایس زانن ابور ندارد»
به باور شماری از فعاالن
مدنی ،حضور کمرنگ زنان در
تیم مذاکرهکنندهی دولت در
گفتوگوهای صلح یکی از چند
نشانهی عدم باورمندی حکومت به
مشارکت سیاسی زنان است و دولت
برخالف آنچه ادعا میکند ،به
مشارکت برابرانهی زنان باور ندارد.
خلیل رؤفی ،فعال مدنی و مدافع
حقوق بشر ،در گفتوگویی با
شبکهی جامعهی مدنی و حقوق
بشر (شبکه) میگوید دولت
افغانستان با وجود داشتن نظام
جمهوری ،آنچنان که جمهوریت
باورمند به ارزشهای دموکراتیک،
از جمله مشارکت سیاسی زنان
است ،به این ارزشها باور ندارد:
«نظام جمهوریت و قانون اساسی
افغانستان به مشارکت برابرانه باور
دارد و آن را تسهیل میکند ،اما رهبران ارشد حکومت به اینها
باور ندارند .چند زن در کابینه حضور دارد؟ چند والی و ولسوال
زن یا بانوانی که در ردههای تصمیمگیری باشند در حکومت
حضور دارند؟ این یعنی حکومت آنطور که ادعا میکند
به مشارکت سیاسی زنان باور ندارد .اگر باورمندی وجود
میداشت ،حداقل  9یا  10تن از اعضای هیأت مذاکرهکننده
باید زنان میبودند».
شبکه :شما از تعداد اعضای زن در هیأت دولت انتقاد
کردید ،اما به باور بسیاری ،نفس حضور نمایندگان زن در
مذاکرات ممکن است تأثیراتی بر موقف طالبان نسبت به
زنان داشته باشد ،نظر شما در این مورد چیست؟
رؤفی :به نظر من زنان باید مشارکت معنادار میداشتند؛ یعنی
باید زنانی که در مذاکره ،علوم اسالمی یا فلسفه تخصص دارند
برای مذاکرات انتخاب میشدند تا طالبان میفهمیدند که زنان
فهیمی در تیم دولت افغانستان حضور دارند ،در نزدیک به دو
دههی گذشته نظام دموکراتیک در افغانستان فرصتهای برابر
برای زنان و جوانان فراهم کرده است و این زنان توانایی این
را دارند که با دانش و استدالل خود تیم طالبان را به چالش
بکشند ،اگرچه زنانی که فعال در تیم استند هم شخصیتهای
سادهای نیستند؛ تمام آنان پیشینهی مبارزات سیاسی و کار
در موقفهای بلند حکومتی دارند ،مثال بانو کوفی از جمله
زنان فهیم و توانا است ،اما بسیار خوب میشد اگر در کنار بانو
کوفی ،چند زن توانای دیگر هم میبود تا میتوانستند طرف
مقابل را با استداللهای خود اقناع کنند و مذاکره را به سوی
یک نتیجهی مطلوب ببرند.
شبکه :ارزیابی شما از آنچه تا کنون در مذاکرات
گذشته است ،چیست؟
رؤفی :پیش از هر چیز به نظر من ترکیب تیم مذاکرهکننده
بسیار مشکل دارد؛ این هیأت همهشمول نیست؛ نمایندگان
جامعهی مدنی ،رسانهها و نهادهایی که در بخش حقوق زنان
فعالیت میکنند در این تیم حضور ندارند ،به عبارتی زنانی که
کارشان مبارزه و عدالتخواهی برای مشارکت سیاسی زنان
است ،در این گفتوگوها نیستند .در کل در مورد ترکیب هیأت
و چگونگی انتخاب و انتصاب اعضای آن هیچگونه مشورتی
با نهادهای جامعهی مدنی صورت نگرفته است ،در حالی که
جامعهی مدنی بخشی از نظام جمهوری است که متاسفانه
دولت جمهوری اسالمی افغانستان آن را به کلی فراموش کرده
است .تمام اعضای هیأت مذاکرهکنندهی دولت باید افرادی
میبودند که در تمام موضوعات ،از جمله بحث مشارکت
سیاسی زنان ،نوعیت حکومت و حقوق شهروندان توانایی و
ظرفیت بحث را می داشتند که برخی از آنان متاسفانه این
توانایی را ندارند.
شبکه :با این وجود این هیأت تا چه اندازه قادر است در
گفتوگو با گروهی که پیشینهی خوبی ،بهویژه در رابطه
با زنان ندارد ،نقش زنان را برجسته سازد؟
رؤفی :اعضای این هیأت باید توانایی استدالل در برابر
خواستههای ایدئولوژیک طالبان را داشته باشند .طالبان در
مورد اسالم و شریعت حرف میزنند و از سویی ما نیز مدعی
داشتن یک نظام اسالمی استیم؛ به همین دلیل باید افرادی
که دانش دینی میداشتند و میتوانستند در برابر این ادعای
طالبان استدالل قوی و منطقی کنند در ترکیب تیم حضور
میداشتند ،اما متاسفانه چنین اشخاصی در تیم ،بهویژه در
میان بانوان نیستند ،در حالی که ما بانوانی داریم که در حوزهی

دین دکترا دارند و میتوانند برای طالبان به بهترین شکل
استدالل کنند و به آنان بفهمانند که زنان حق و توانایی حضور
در عرصههای مختلف را دارند و با استناد به متون دینی ثابت
میکردند که این حق را شریعت به آنان داده است که متاسفانه
چنین افرادی برای گفتوگو با طالبان فرستاده نشدند ،اما در
کل خوبی بحث اینجاست که یک اجماع بینالمللی پشت
هیأت مذاکرهکنندهی دولت وجود دارد ،اگرچه امریکا در اوایل
بحث ارزشها را تا اندازهای کنار گذاشته بود ،ولی امروز از
آقای خلیلزاد ،نمایندهی امریکا در افغانستان میشنویم که
بحث مشارکت سیاسی زنان برای آنان بسیار مهم است .از
سویی دولتهای اروپایی نیز در نشست افتتاحیهی مذاکرات
بیناالفغانی از مشارکت سیاسی زنان ،جامعهی مدنی ،آزادی
بیان و آزادی گردهماییها و اجتماعات حمایت کردند.
شبکه :به نظر شما اگر بهای صلح ایجاد بعضی
محدودیتها در رابطه با حقوق زنان باشد ،پذیرفتنی
است؟
رؤفی :دو موضوع در مورد نتیجهی مذاکرات مطرح است؛ یکی
صلح که در صورت تحقق آن ،بیعدالتی و قربانیشدن ارزشها
ممکن نیست و دیگری آتشبس یا نبود جنگ .دادخواهیهای
ما برای صلح است؛ صلحی که در آن بحث عدالت اجتماعی،
ارزشهای دموکراتیک و مشارکت سیاسی زنان مطرح باشد.
مذاکرات نیز دقیقا برای همین هدف در جریان است ،نه برای
اینکه فقط جنگ متوقف شود و هر نوع بیعدالتی در جریان
باشد.
شبکه :حضور طالبان در قدرت ،چه تاثیری بر فعالیتهای
جوامع مدنی خواهد گذاشت؟
رؤفی :از آنجایی که افرادی با دانش غربی و با لقب تکنوکرات
فضا را برای فعالیتهای مدنی ،گردهماییها و اعتصابات
محدود میسازند ،نگرانی ما این است که با مشارکت طالبان
در حکومت ،این محدودیت بیشتر شود ،ولی خوشبختانه نسل
بعد از  2001نسل تربیتیافتهی بسترهای دموکراتیک است،
آنان حکومت را با گردهماییها ،تظاهرات و دادخواهیهای
خود به چالش کشیدند ،همین نسل در حکومت بعدی هم
بستر را برای فعالیتهای مدنی مساعد خواهد ساخت ،البته
در اینجا قطعا به حمایت جامعهی جهانی نیاز است که فعال
خوشبختانه این حمایت وجود دارد .تمام دولتهایی که
باورمند به نظام دموکراتیک استند ،از ایجاد فضایی مناسب
برای حرکتهای مدنی در افغانستان حمایت و دفاع میکنند.
شبکه :چه نگرانیهایی در رابطه با نتیجهی مذاکرات
صلح دارید؟
رئوفی :بزرگترین نگرانی ما این است که این مذاکره به
بنبست کشانده شود که اگر چنین شود ،طالبان با مشروعیت
جهانیای که پیدا کردهاند ،قطعا خشونتهایشان را افزایش
خواهند داد که این نگرانکننده است.
به باور آقای رؤفی ،اگر امریکا فشارهای خود را بیشتر کند ،این
مذاکرات قطعا به نتیجه خواهد رسید ،اما اگر ایاالت متحده از
مذاکرات صلح افغانستان به عنوان ابزاری برای انتخابات خود
استفاده کند ،گفتوگوها با بنبست روبهرو خواهد شد و جنگ
و خشونت افزایش خواهد یافت.
نوت :این مصاحبه توسط شبکه جامع ه مدنی و حقوق بشر
تهیه شده و امتیاز و مسئولیت آن به این شبکه برمیگردد.
این سلسله مطالب براساس یک تفاهم همکارانه در اطالعات
روز نشر میشود.
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سفر هیات مشترک امریکا و اسرائیل به بحرین برای برگزاری مراسم رسمی عادیسازی روابط

اطالعات روز :یک هیات اسرائیلی به همراه نمایندگان
امریکا برای برگزاری مراسم رسمی توافق عادیسازی
روابط و امضای قراردادهای توسعه همکاری به منامه،
پایتخت بحرین ،سفر میکنند.
به گزارش ایران اینترنشنال ،آوی برکوویتز ،نماینده امریکا
در خاورمیانه ،روز یکشنبه  ۲۷میزان در مراسمی در
فرودگاه تلآویو قبل از پرواز نمایندگان امریکا و اسرائیل
به منامه اعالم کرد قرار است اسرائیل با بحرین بیانیهای
مشترک برای «پیشبرد روابط در زمینه گردشگری ،بانکی
و دیپلماسی» امضا کنند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام مسئول در این

بازدید نوشت بیانیه مورد نظر روابط بین دو کشور را ارتقا
میبخشد.
در این سفر استیو منوچین ،وزیر خزانهداری امریکا،
مئیر بنشبات ،مشاور امنیت ملی و فرستاده اسرائیل را
همراهی میکند .به گفته شبات ،قرار است طی مذاکرات
دو کشور در این سفر حوزههای مالی و حمل و نقل هوایی
مورد گفتوگو قرار گیرد.
بنا بر اعالم اسرائیل ،این کشور میتواند در زمینه
انرژیهای تجدیدپذیر ،امنیت غذایی و فناوریهای بانکی
و مالی به بحرین کمک کند.
بحرین پس از امارات متحده عربی توافق عادیسازی

روابط با اسرائیل را با میانجیگری امریکا در ماه سپتامبر
امضا کرده بود.
این دو توافق در حالی امضا شد که با وجود استقبال از
سوی برخی مقامهای کشورهای منطقه ،از سوی مقامهای
جمهوری اسالمی مورد انتقاد قرار گرفت.
یک گزارش اخیر وزارت اطالعات اسرائیل به ظرفیت
همکاری دفاعی با بحرین اشاره کرده و این کشور را
هدف تهدید «طغیان سیاسی شیعه ،به کارگردانی ایران و
نمایندگان آن» توصیف کرد.
پرواز خطوط هوایی اسرائیل که حامل نمایندگان امریکا و
اسرائیل به منامه است ،به نام «العای »۹۷۳-نامگذاری

شده که عدد آن به کد تلفن بینالمللی بحرین باز
میگردد.
این پرواز قرار است پیش از فرود در بحرین از آسمان
عربستان سعودی نیز عبور کند.
هفته گذشته در جریان گفتوگوهای راهبردی امریکا و
عربستان سعودی ،واشینگتن از ریاض هم خواسته بود
امضای توافق صلح با اسرائیل را بررسی کند.
قرار است منوچین و سایر مقامهای امریکایی پس از
بحرین ،روز دوشنبه به امارات متحده عربی سفر کنند.
مقامهای امریکا روز سهشنبه با نخستین هیات اماراتی به
اسرائیل خواهند رفت.

اجرای حکم اعدام فدرال زنی در امریکا پس از حدود  ۷۰سال

اطالعات روز :وزارت دادگستری امریکا گفته است که برای اولین بار در تقریبا
 ۷۰سال گذشته حکم اعدام فدرال در مورد یک زندانی زن اجرا میشود.
قرار است این حکم در  ۸دسامبر در ایندیانا با تزریق ماده کشنده اجرا شود.
محکوم لیزا مونتگمری است که در سال  ۲۰۰۴به یک زن که هشت ماهه
باردار بوده حمله کرده و پس از دار زدن او ،جنینش را از شکمش برداشته و
با خود میبرد.
به گزارش بیبیسی فارسی ،در سال  ،۲۰۰۷هیات منصفه خانم مونتگمری
را به جرم آدم ربایی منجر به مرگ گناهکار شناخت و به اتفاق آرا حکم اعدام
را توصیه کرد.
اما در مقابل وکالی او گفته بودند که خانم مونتگمری در کودکی به دلیل
ضرب و شتم دچار آسیب مغزی شده و و از نظر ذهنی دچار مشکل است و

نباید مجازات اعدام داشته باشد.
بنابر آمار مرکز اطالعات اعدامها در امریکا  ،آخرین زنی که حکم اعدام فدرال
در موردش اجرا شد بانی هدی بود که در سال  ۱۹۵۳با قرار دادنش در محفظه
گازی در میسیوری حکمش اجرا شد.
مطابق قوانین امریکا جرایم میتواند در دو سطح مورد رسیدگی قرار گیرد؛
ایالتی و فدرال.
هر چند برخی جرایم چون جعل اسکناس و یا دزدی نامههای مردم در دادگاه
های فدرال رسیدگی میشود .برخی از جرایم هم بسته به شدت آنها ممکن
است به جای دادگاههای ایالتی به دادگاههای فدرال ارجاع شود.
دولت ترمپ سال گذشته اعالم کرد که اعدام های فدرال را پس از وقفه ای
طوالنی از سرمیگیرد.

ویلیام بار ،دادستان کل کشوردر بیانیه ای در آن زمان گفت»:تحت دولت های
هر دو حزب ،وزارت دادگستری مجازات اعدام را علیه بدترین جنایتکاران از
سر میگیرد».
قانون مجازات اعدام در سال  ۱۹۷۲از سوی دیوان عالی امریکا ممنوع اعالم شد
اما در سال  ۱۹۷۶همین دیوان که باالترین مرجع قضایی در این کشور است به
برخی ایالتها اجازه داد که اعدامها را از سر بگیرند .در سال  ۱۹۸۸هم صدور
حکم اعدام از سوی دولت فدرال از سر گرفته شد.
بنابر آمار مرکز اطالعات اعدامها در امریکا ،بین سالهای  ۱۹۸۸و ۷۸ ،۲۰۱۸
نفر از سوی دادگاه های فدرال به اعدام محکوم شدهاند هر چند تنها سه مورد
از این احکام اجرا شده است .هم اکنون هم  ۶۲نفر محکوم اعدام در زندانهای
امریکا وجود دارند.
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بارسلونای کومان؛ عصر یخبندان ادامه دارد

این همان تیمی است که از بایرن  8گل خورد!

بارسلونای تحت نظر کومان اولین شکست فصل خودش
را در ورزشگاه آلفونسو پرز و در برابر ختافه متحمل شد.
پس از تساوی خانگی برابر سویا ،این بار آبی اناری ها در
برابر ختافه صف آرایی کردند و در انتها پس از  9سال در
برابر این تیم شکست خوردند .بارسلونا در یک دیدار بیروح
از حریف خود در آستانه ال کالسیکو شکست خورد.
رنج مضاعف در نیوکمپ
پس از شکست  8گله برابر بایرن ،کلیدواژه مسئوالن بارسا
ایجاد یک انقالب در ترکیب و کادرفنی این تیم بود .پیوستن
رونالد کومان امیدها را در دل بارساییها برای این اتفاق
زنده کرد اما در حقیقت پس از این انتخاب کادر مدیریت
بارسلونا هیچ پلنی برای ادامه حرکت خود نداشت .مدیران
بارسلونا که نه از لحاظ مالی و نه از نظر محبوبیت توانایی
ایجاد دگرگونی در ترکیب خود نداشتند تنها چند ستارهی
خود را به صورت رایگان به رقیبانشان هدیه دادند .ایجاد
اختالف بیشتر در رختکن تیم ماحصل جدایی بازیکنانی
مانند سوارز بود که در کمال تعجب هیچگونه جایگزینی
هم برای او در نظر گرفته نشد .انقالب در بارسلونا به آنجا
ختم شد که تنها تفاوت ترکیب تیم کومان با تیمی که
در برابر بایرن  8گل دریافت کرد ،حضور کوتینیو به جای
سوارز و البته نتو به جای تراشتگن بوده که دومی به علت
مصدومیت دروازه بان آلمانی ایجاد شده است.
اشتباهات مکرر فصل نقل و انتقاالت
از دالیل اصلی افت فاحش بارسلونا خریدهای اشتباه و

گرانقیمت مدیریت ورزشی و بارتومئو در سال های
گذشته بوده است .خرید بازیکن هایی مانند گریزمان و
دمبله با قیمت های گزاف و نفرات بالاستفادهای مانند
بریثویث و جونیور فریپو باعث شده تا عالوه بر ضغف فنی،
منابع مالی باشگاه نیز به تاراج برود.
وضعیت نقل و انتقاالت کاتاالنها در فصل جاری به آنجا
رسید که رونالد کومان که با خیال خرید بازیکنان مدنظر
خود و اختیار تام در این خصوص پای مذاکره با بارتومئو
نشست و نیمکت تیم ملی هالند را ترک کرد ،تنها توانست
یک بازیکن را جذب کند و در ازای آن بازیکنانی مانند
سوارز ،راکیتیچ ،سمدو و رافینیا را نیز از دست داد .ضعف
عمده در خط حمله و عدم حضور یک مهاجم تخصصی
در این منطقه ،حاصل فروش سوارز و عدم خرید ممفیس
دپای از لیون ،اعتماد اجباری به بازیکنی مانند پدری
در یک دیدار حساس خارج از خانه ،نتیجه عدم توانایی
باشگاه در خرید تیاگو یا واینالدوم و در نهایت ،عدم وجود
جایگزین برای پیکه و لنگله در خط دفاع نیز حاصل خِ َست
در پرداخت مبلغ درخواستی سیتی برای اریک گارسیا بوده
است.

مسی بی انگیزه
با نگاه به چند بازی اخیر بارسلونا می توان دریافت لیونل
مسی از بازی در این ترکیب خشنود به نظر نمیرسد و
شادابی و نشاط گذشته را در بازی و حرکات او نمی توان
تماشا کرد .حضور در خط حمله در کنار بازیکنان خنثی
و بی تاثیری مانند دمبله و گریزمان باعث شده مسی

ترندهای توییتر به راحتی متوجه شد .تمامی تالش
بارتومئو در ماههای باقی مانده از دوران ریاستش آن است
که بتواند مانع برگزاری مجمع و برکناری احتمالیاش
شود تا به وجهه او بیش از این خدشه وارد نشود .همچنین
جبران بدهی و ضررهای بارسلونا در فصل جاری هدف
بعدی ماریا بارتومئو تا قبل از پایان دوران ریاستش در
بارسلونا است .با توجه به قوانین باشگاه بارسلونا ،اگر
بارتومئو با ضرر و زیان باشگاه را ترک کند مدیرعامل
بعدی میتواند از این بابت از او شکایت کرده و او و شرکت
متبوعش باید این بدهی را بپردازند .گفتنی است بارتومئو
رییس و سهامدار یک شرکت مهندسی میدان هوایی و
یک شرکت تجهیزات الکترومکانیکی می باشد.
در نتیجه این اتفاقات بارسلونای این روزها از سمت
مدیریت به حال خود رها شده و آنها تمرکز خود را تنها
روی به پایان رساندن این دوران معطوف کردهاند.
رغبت چندانی حتی به دویدن نداشته باشد .به هر روی
او در ابتدای فصل عنوان کرده بود که در بارسلونا پروژهی
برندهای نمی بیند و میتوان دریافت که او خیلی زودتر از
دیگران از این تیم ناامید شده است.
!#BartomeuOut
مدیریت بارسلونا نه در بین بازیکنان ،نه کادرفنی و نه
طرفداران دیگر هیچ گونه اعتباری ندارد ،این را می توان از
مصاحبههای بازیکنان و کادرفنی و کامنت های طرفداران
در زیر پست های باشگاه در شبکه های اجتماعی و

امیدواری اندک به پروژه کومان
بـا آنکـه در فوتبـال پیـش بینـی اتفاقـات بسـیار سـخت
اسـت امـا احتمـاال سـقف آرزوهـای طرفـداران بلوگرانـا
کسـب عنـوان قهرمانـی اللیـگا و شـاید شکسـت رئـال
مادریـد بحـران زده باشـد .در نمایـش بازیکنـان اصلـی
بارسـا نشـاطی دیـده نمیشـود و عملکـرد ذخیـره هـای
جـوان هـم بسـیار پـر فـراز و نشـیب اسـت .بـرای آنکـه
بارسـای  2020را قضـاوت کنیـم کافـی اسـت بدانیـم در
کل دیـدار برابـر ختافـه ،آبـی اناریهـا تنهـا یـک شـوت
درون چارچـوب داشـته انـد!

کرونا در اروپا؛

اطالعات روز :از شب گذشته قانون منع رفت و آمد شبانه در
شهر پاریس و هشت شهر دیگر فرانسه به اجرا گذاشته شد.
دولت فرانسه با این قانون بحثبرانگیز سعی بر آن دارد تا
میزان شیوع ویروس کرونا را در شهرهای بزرگ کنترل کند.
در حال حاضر فرانسه به یکی از مراکز اصلی شیوع ویروس
کرونا تبدیل شده است.
به نقل از بیبیسی فارسی ،رستورانها نسبت به این اعمال
این قانون اعتراض دارند زیرا کسب و کار آنها در جریان
قرنطینه در بهار امسال نیز از رونق افتاده بود.
قرار است با توجه به افزایش شمار مبتالیان در ایتالیا نیز
مقررات سختگیرانهای اعمال شود.
ایتالیا که اولین کشور اروپایی بود که در موج اول شیوع
ویروس کرونا به شدت آسیب دید ،در روز شنبه یک رکورد
جدید در میزان مبتالیان را به ثبت رساند.
نخست وزیر ایتالیا امروز محدودیتهای جدید وضع شده
برای این کشور را اعالم میکند.
رسانههای ایتالیا گفتهاند که این محدودیتها ممکن است
شامل حال فعالیتهای غیر مهم مانند باشگاههای ورزشی،
استخرها و برنامههای ورزشی غیرحرفهای بشود.
در فرانسه  ۲۰میلیون نفر تحت تاثیر مقررات منع رفت و
آمد شبانه در شهرهای مارسی ،لیون ،لیل ،تولوز و پاریس
قرار میگیرند و حق ندارند از ساعت  ۹شب تا  ۶صبح از
خانههای خود خارج شوند.
امانوئل مکرون ،رییسجمهور فرانسه گفته است که این
مقررات برای آن وضع شده تا به بیمارستانها بابت افزایش
شمار بیماران فشار وارد نشود.
اما بسیاری نگران تاثیر این مقررات بر کسب و کارها هستند.
فرانسه روز شنبه یک رکورد جدید در میزان مبتالیان به

اجرای قانون منع رفت و آمد در فرانسه

ثبت رساند و در طی یک شبانهروز  ۳۲هزار و  ۴۲۷نفر
مبتال جدید در این کشور شناسایی شد .رکورد قبلی در این
کشور  ۲۵هزار  ۸۶نفر بود.
در اروپا چه خبر است؟
در کشور اسلواکی نخست وزیر این کشور اعالم کرده که
از همه افراد باال  ۱۰سال در این کشور تست کرونا گرفته
میشود تا جلوی شیوع این بیماری گرفته شود .این کشور
 ۵میلیون  ۴۰۰هزار نفر جمعیت دارد.
بنا بر اعالم دولت تست کرونا مجانی خواهد بود با این حال
روز شنبه معترضان به در این کشور به ساختمانهای دولتی
حمله کردند .گفته میشود معترضان که تعدادشان حدود
 ۵۰۰نفر بوده وابسته به گروههای نئونازی و فوتبال دوستان

سفر و بازگشت به هلند شدند .سفر خانواده سلطنتی پس
از اعالم محدودیتهای جدید در این کشور انجام شد و این
امر موجب اعتراضات فراوانی گردید.

افراطی بودهاند.
آنگال مرکل ،صدراعظم آلمان از مردم خواسته تا در خانهها
بمانند تا میزان مبتالیان افزایش نیابد ،وی گفته است« :ما
باید هرچه میتوانیم انجام بدهیم تا از شیوع بیشتر ویروس
و از کنترل خارج شدن وضعیت جلوگیری کنیم».
همچنین روزنامه ال پائیس چاپ اسپانیا در گزارشی نوشت
که در بین ماههای جوالی تا اکتبر در این کشور بیش از
 ۱۱هزار نفر بر اثر ابتال به کووید  ۱۹جان خود را از دست
دادهاند .این تعداد دو برابر آمار رسمی دولتی اعالم شده طی
این ماههاست و وزارت بهداشت اسپانیا تنها مرگ ۵۴۰۰
نفر را اعالم کرده است.
سفر خانواده سلطنتی هلند در تعطیالت به یونان نیز موجب
انتقادات فراوانی شد و آنان مجبور به نیمهکاره گذاشتن

چه محدودیتهایی در اروپا بر قرار است؟
از روز پنجشنبه لهستان در مناطق قرمز اقدام به تعطیلیمدارس و باشگاههای ورزشی کرد که ورشو پایتخت این
کشور را نیز شامل میشود.
در جنوب ایتالیا و شهر ناپل مدارس برای دو هفتهتعطیل اعالم شد.
در آلمان میخانهها و رستورانها در مناطقی که شیوعکرونا بیشتر است باید زودتر از ساعت عادی تعطیل کنند.
در پرتغال براساس اعالم دولت تنها  ۵نفر حق دارند بایکدیگر مالقات کنند و عروسیها و مراسمهای مذهبی
تنها تا  ۵۰نفر مجاز بوده و مهمانیهای دانشجویان ممنوع
است.
در ایالت کاتالونیا اسپانیا ،رستورانها تنها حق دارند تنهاغذای بیرونبر ارائه کنند و باشگاههای ورزشی و اماکن
فرهنگی تنها با  ۵۰درصد ظرفیت حق فعالیت داشته و
فروشگاهها و پاساژهای خرید نیز تنها با  ۳۰درصد ظرفیت
باید باز باشند.
در هلند تمامی میخانهها و رستورانها و کافهها از چهارروز پیش بسته شده و رستورانها فقط حق دارند غذای
بیرونبر به مشتریان بدهند و هر خانه روزانه تنها میتواند
میزبان  ۳نفر مهمان باشد.
روسیه نیز اعالم کرد که در مسکو پایتخت این کشورجابهجاییها محدودتر میشود و از روز دوشنبه مدارس
گروه سنی  ۱۳تا  ۱۸سال تعطیل خواهد بود.

رکورد استثنایی بوفون 650 :بازی در سری آ

جیانلوئیجی بوفون دروازهبان یوونتوس با حضور در دیدار
شنبه شب یووه مقابل کروتونه به رکورد  650بازی در
سری آ دست یافت.
جیانلوئیجی بوفون سنگربان کارکشته یوونتوس وقتی
شنبه شب در شروع بازی یوونتوس مقابل کروتونه در
هفته چهارم فصل جدید سری آ وارد میدان شد ششصد و

اطالعات روز :وزارت خارجه ایران بامداد روز یکشنبه  ۲۷میزان در بیانیهای از
به پایان رسیدن تحریمهای تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی مقامات سیاسی
و نظامی طبق قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت خبر داده است.
به گزارش رادیو فردا ،وزارت خارجه ایران میگوید« ،اختتام قطعی و بدون
قید و شرط محدودیتهای تسلیحاتی و ممنوعیتهای مسافرتی مستلزم
هیچگونه تصویب قطعنامه جدیدی نیست و هیچ نیازی به صدور بیانیه و یا
هیچ اقدام دیگری از سوی شورای امنیت ملل متحد ندارد».
در بیانیه وزارت خارجه ایران آمده است« :امروز ،یک روز بسیار مهم برای
جامعه جهانی است ،که برخالف تالشهای رژیم ایاالت متحده ،از قطعنامه
 ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صیانت
کرده است».
وزارت خارجه ایران تاکید کرده است که از روز یکشنبه همه محدودیتهای
انتقال اقالم تسلیحاتی به و از جمهوری اسالمی ایران و همچنین اقدامات
ِ
و خدمات مالی مرتبط با آن و تمامی ممنوعیتهای ورود یا عبور از قلمرو
دولتهای عضو ملل متحد که پیش از این علیه برخی از شهروندان و مسئولین
نظامی ایران تحمیل شده بودند ،به صورت خودکار خاتمه یافت.
در این بیانیه تصریح شده است« :عادی سازی همکاری دفاعی ایران با جهان

از امروز ،پیروزیای برای آرمان چندجانبهگرایی و نیز صلح و امنیت در
منطقهمان به شمار میآید».
وزارت خارجه ایران میگوید« ،تسلیحات غیرمتعارف و کشتارجمعی و
واردات بیرویه سالحهای متعارف در دکترین دفاعی جمهوری اسالمی ایران
جایگاهی ندارد».
 ۱۳سال پیش شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم های تسلیحاتی علیه
ایران وضع کرد .در چارچوب توافق ایران و شش قدرت جهانی شامل امریکا،
روسیه ،چین ،فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان در  ۱۳۹۴در وین تحریم های
بین المللی هسته ای علیه تهران تعلیق شد.
براساس قطعنامه  ۲۲۳۱شورای امنیت که برجام ضمیمه آن بود ،تحریم
تسلیحاتی ایران در پایان سال پنجم یعنی  ۱۸اکتبر ( ۲۷میزان) به پایان
میرسد.
دولت دونالد ترمپ در سال  ۱۳۹۷با خروج از برجام تحریمهای خود علیه
ایران را بازگرداند .امریکا همچنین مردادماه سال جاری تالش کرد قطعنامهای
را به تصویب شورای امنیت سازمان ملل برساند تا تحریم تسلیحاتی ایران را
تمدید کند ،اما  ۱۳عضو از  ۱۵عضو شورای امنیت با امریکا همراه نشدند.
به دنبال آن امریکا اعالم کرد که مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریمهای

زالتان ابراهیموویچ بعد از درخشش در دربی شنبه شب
میالن می گوید بیش از هر زمان دیگری احساس می کند
فوتبالیستی کامل است.
زالتان ابراهیموویچ ستاره سوئدی آث میالن که شنبه
شب با زدن هر دو گل تیمش باعث پیروزی روسونری در
دربی میالن شد می گوید در 39سالگی همچنان توقف

اوضاع ملتهب تر می شود؟

اوج نگرانی در رئال؛ زیدان از بازیکنان توضیح خواست

ایران میگوید تحریمهای تسلیحاتی و ممنوعیت مسافرتی خاتمه یافت
سازمان ملل علیه ایران که شامل تحریمهای تسلیحاتی میشود را فعال کرده
است.
وزیر امور خارجه امریکا پیشتر در  ۳۱اسد تاکید کرد ،ایاالت متحده با استفاده
از تمامی ابزارهای دیپلماتیکی که در زرادخانه خود دارد ،مانع خرید و فروش
سالح توسط ایران خواهد شد.
مایک پومپئو تصریح کرد که ایاالت متحده آماده است تا مانع از تالشهای
روسیه و چین برای نقض تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران شود.
وزیر امور خارجه امریکا همچنین گفته بود ،ایاالت متحده به تنهایی یا با
رهبری خود تالش خواهد کرد اجازه ندهد که جمهوری اسالمی ایران به
چرخه میلیاردها دالر دسترسی پیدا کند و به معامله تسلیحات بپردازد.
این در حالی است که بریتانیا ،فرانسه و آلمان که امضاکنندگان اروپایی برجام
هستند ،اعالم کردهاند ،امریکا عضو برجام نیست و نمیتواند از مکانیسم ماشه
برای بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران استفاده
کند.
با این حال وزرای خارجه بریتانیا ،فرانسه و آلمان در خردادماه سال جاری هم
ضمن اعالم پایبندی این کشورها به برجام یادآوری کردند که تحریم اروپایی
صادرات اسلحه و تکنولوژی ساخت موشک به ایران تا سال  ۲۰۲۳ادامه دارد.

پنجاهمین بازی خود در این لیگ را آغاز کرد.
این یک رکورد خارق العاده برای بوفون بود چرا که او در
سن 42سالگی به اولین بازیکنی تبدیل شد که در سری آ
 650بار به میدان رفته است.
رکورد خارق العاده بوفون زمانی جالب توجه تر می شود
که به این نکته توجه داشته باشیم از ده هم تیمی بوفون
در بازی شنبه شب هفت نفر زمانی که بوفون در سال
 1995اولین بازی خود در سری آ را انجام داده بود هنوز
به دنیا نیامده بودند.
بوفون امسال بیست و چهارمین فصل خود به عنوان
فوتبالیست حرفه ای را پشت سر می گذارد و بیست و دو
فصل را در سری آ بازی کرده است.
آندرهآ پیرلو سرمربی یوونتوس در بازی شنبه شب به
شزنی دروازه بان شماره یک خود که تازه از وقفه بازی
های ملی بازگشته بود استراحت داد تا بوفون بتواند به این
رکورد خارق العاده دست پیدا کند.

زالتان :در 39سالگی هنوز هیچکس جلودارم نیست

در رئال مادرید پس از شکست شنبه شب برابر کادیز،
موجی از نگرانی ایجاد شده است.
به نقل از مارکا ،نگرانی؛ واژه ای است که از روز شنبه در

رئال مادرید اوج گرفته است .از زیدان گرفته تا بازیکنان و
مسئوالن باشگاه در بیم و اضطراب به سر می برند و دیگر
خبری از آسودگی خاطر هفته های گذشته نیست.
رئال پس از شکست عجیب شنبه شب برابر کادیز نیاز به
بازگشت اتحاد و انسجامی دارد که حداقل روز شنبه در
میدان مسابقه نشانی از آن نبود .به نظر می رسد بازیکنان،
اطمینان و اعتماد خود را از دست داده اند و در میدان ،هر
کسی برای خودش بازی می کرد.
زین الدین زیدان می داند که یک جای کار را اشتباه کرده
و تیمش مسیر غلطی را طی می کند .به همین منظور
دیروز یکشنبه و پیش از تمرین او ساعتی را با بازیکنانش
خلوت کرد و از آنها برای نمایش دور از انتظار روز شنبه
توضیح خواست.
تمرین دیروز یک تمرین روتین ریکاوری بود که در آن
تعدادی از بازیکنان تیم دوم نیز حضور داشتند .طبیعی

نیست که یک مربی با بازیکنانش جلسه ای طوالنی داشته
باشد مگر اینکه شرایط عادی نباشد .زیدان به دنبال راه
حلی برای برون رفت از شرایطی است که تیمش به آن
گرفتار شده است.
زیدان و کادر فنی رئال نگرانند و می خواهند با بازیکنان
تنها باشند و نیاز به این گفت و گو کامال حس می شود.
گفت و گو برای اصالح اشتباهات و بازیابی انگیزه تیمی
که پس از شکست از سیتی در یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان ،آن را از دست داده است.
زیدان روز شنبه از نمایش تیمش به خصوص در نیمه
اول بازی با کادیز رضایت نداشت .این شاید بدترین نیمه
اول رئال با هدایت زیدان بود و  4تعویض بین دو نیمه به
خوبی این امر را نشان می دهد .در نیمه دوم ،زیدان یک
تعویض دیگر انجام داد و شاید اگر قانون اجازه می داد،
تعویض های بیشتری را از او می دیدیم.

ناپذیر است و هیچ زمانی تا این اندازه احساس کامل بودن
نکرده است.
ابراهیموویـچ کـه فصـل جدیـد را بـا پیراهـن میلان
درخشـان آغـاز کـرد در دربـی شـنبه شـب شـهر میلان
نیـز بـار دیگـر درخشـید و هـر دو گل روسـونری را زد تا
یـک پیـروزی شـیرین نصیـب آث میلان کند .میلان با
ایـن پیـروزی تا کنون در شـروع فصل سـری آ همه بازی
هایـش را بـا پیروزی پشـت سـر گذاشـته و با سـه امتیاز
اختالف صدرنشـین اسـت.
زالتان بعد از درخشش در بازی شنبه شب به اسکای
ایتالیا گفت »:احساس می کنم کامل تر از همیشه هستم.
من تجربه بیشتری دارم ولی بازیکنان جوان هنوز در حال
پیشرفت کردن و یاد گرفتن هستند .من حاال بیشتر از هر
زمان دیگری احساس کامل بودن می کنم .اگر االن از نظر
بدنی مثل دوران بیست تا سی سالگی ام بودم هیچکس
جلودارم نبود .هر چند االن هم کسی جلودارم نیست».

حتـی مدیـران باشـگاه نیـز از نمایـش روز شـنبه تیـم
نگـران شـده انـد .عملکـرد برخـی بازیکنـان بـه خصوص
دور از انتظـار بـود و ایـن از دید مدیران دور نمانده اسـت.
هرچنـد سـاعاتی بعد ،شکسـت بارسـا باعث شـد تا کمی
از غـم شکسـت رئـال کاسـته شـود ولـی حتی ایـن اتفاق
هـم باعـث نشـد تـا سـران باشـگاه نسـبت بـه وضعیـت
نگـران کننـده تیـم بـی توجه باشـند.
روزهای آینده و دو بازی پرتنش و حساس برابر شاختار
و بارسلونا می تواند تعیین کننده شرایط هفته های
آتی باشگاه باشد .رئال فصل گذشته در دور گروهی
لیگ قهرمانان نمایش های خوبی نداشت و با توجه به
گروه دشوار امسال و لزوم قرار گرفتن در رتبه نخست،
مسئولیت تیم زیدان بیشتر از گذشته شده است.
ناکامی در دو بازی چهارشنبه و شنبه ،قطعا فضای رئال
را ملتهب تر خواهد کرد .سران باشگاه در جست و جوی
آرامشی هستند که در هفته های گذشته بر تیم حکمفرما
بود اما تیم زیدان حداقل روز شنبه چنین آرامشی را به
هیچکس منتقل نکرد.
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درسهای صلح کلمبیا برای افغانستان
که قدرتطلبی در جریان گفتوگوهای صلح
عادی است و تشدید جنگ و افزایش خشونت
تنها فرصت برای امتیازگیری بیشتر در صفوف
جنگ است ،اما سبب میشود که اعتماد،
بخشندگی و در نهایت صلح به دشواری ایجاد
شود.

فاطمه فرامرز
گزارشگر

پس از نزدیک به یک ماه از شروع مذاکرات
موسوم به گفتوگوهای بیناالفغانی در دوحه،
نتایج ملموسی از این گفتوگوها بهدست
نیامده است .این در حالی است که هر دو گروه
به آینده این گفتوگوها امیدوارند و بر ادامه
گفتوگو تأکید میکنند .با این وجود در میدان
نبرد داستان کمی متفاوت است .در پی حمالت
سهمگین گروه طالبان بر بخشهایی از والیت
هلمند ،هیأت معاونت سازمان ملل متحد در
افغانستان (یوناما) بار دیگر خواهان توقف
«فوری» خشونت در کشور شده است .سید
محمد رامین ،رییس مهاجرین هلمند میگوید
پنجهزار و  ۶۰۰خانواده در لشکرگاه و بقیه در
ولسوالیهای ناوه و گرشک بیجا شدهاند و بنا
بر تخمین او حدود سههزار خانواده هم احتماال
در مناطق تحت کنترل طالبان بیجا شدهاند.
آنچه که مشخص است زیستن در میانه جنگ
و صلح امر دشواری است .امری که هزینهی آن
را مردم عادی ،اقتصاد ،امنیت و روند توسعه
جامعه ،پرداخت میکند .با این حال در دل
چنین وضعیتی ،چشم بسیاری در داخل و
خارج از افغانستان به نتایج گفتوگوهای دوحه
برای پایان بخشیدن به یکی از طوالنیترین
منازعات معاصر بشری دوخته شده است.
منازعاتی که صدای بنبست آن در هلمند،
کابل و  ...بهخوبی شنیده میشود.
در سال  2016یک رخداد مهم در صلح
جهانی به وقع پیوست .رخدادی که به یکی از
طوالنیترین منازعات تاریخ بشری معاصر جهان
پایان داد .پس از چهار سال مذاکره نفسگیر،
سرانجام میان دولت کلمبیا و شورشیان فارک،
توافقی شد که به بیش از  50سال جنگ و
خشونت در کلمبیا پایان داد .هرچند مدل و
معیار واحدی برای مذاکره و گفتوگوی صلح
وجود ندارد ،اما تجزیه و تحلیل تجربهها و
اندوختههای سایر کشورها میتواند راهگشای
گفتوگوهای صلح افغانستان باشد .آتشبس،
محور قراردادن قربانیان جنگ ،وجود اراده
سیاسی برای ختم جنگ و  ...مواردی است که
میتوان از کلمبیا آموخت.
توافق جامع بین دولت کلمبیا و گروه فارک
به یکی از مشهورترین نمونههای گفتوگوهای
صلح در دهه اخیر است .از چگونگی رسیدگی
به دالیل اصلی خشونت تا رسیدن به یک روند
صلح پایدار و توافق سیاسی ،درسهایی است
که افغانستان میتواند از کلمبیا بیاموزد .با
اینکه ماهیت جنگ و بهتبع آن میکانیزمهای
صلح در کلمبیا و افغانستان از بسیاری جهات
متفاوت است ،اما توافق صلح کلمبیا میتواند
درسهایی برای افغانستان داشته باشد.
سفارت افغانستان مقیم واشنگتن در همکاری
با انستیتوت صلح ایاالت متحده روز پنجشنبه
گذشته نشست آنالینی را زیر عنوان «درسهای
برای افغانستان از روند صلح کلمبیا» میزبانی
کرد و در آن تجربههای صلح کلمبیا مورد
بحث و بررسی شد .تجربههایی که یقینا اگر
مورد مطالعه قرار گیرند به روند صلح افغانستان
کمک خواهد کرد:
شباهتهای ماهیت منازعه کلمبیا و
افغانستان
کلمبیا و افغانستان با وجود تفاوتهای بسیار از
چشمانداز پیشینهی جنگ و شرایط سیاسی ،با
هم شباهتهای نیز دارند که زمینهی مقایسه
این دو کشور را فراهم میکند؛ هردو کشور چند
دهه درگیر شورش بودهاند ،قربانی بیشمار
دادهاند و جنگشان عوامل تکبعدی نداشته
است .بنابراین برای رسیدن به توافقی پایدار
هردو طرف میز مذاکره در دوحه میتوانند از
تجربههای توافقنامه صلح کلمبیا درسهایی
بیاموزند که میتواند راهگشای بنبست های

احتمالی باشد.
گفتوگو با محوریت قربانیان جنگ
سرخیو خارامیلو ،مشاور ارشد انستیتوت صلح
اروپا و کمیساریای عالی سابق صلح کلمبیا،
یکی از سخنران این نشست معتقد است که
گفتوگوهای صلح بدون درنظرداشت خواست
قربانیان جنگ پایدار نخواهد بود .به گفتهی
آقای خارامیلو جنگ در هردو جامع ه افغانستان
و کلمبیا رقم قابل توجهی قربانی داشته که این
تعداد در کلمبیا هشت میلیون نفر بوده است.
این در حالی است که تعداد تلفات غیرنظامیان
در افغانستان از سال  2010تا کنون بیش از
صد هزار نفر بوده است.
به باور وی اگر قرار باشد صدای قربانیان جنگ
ناشنیده بماند و مرتکبین جنگ مسئولیت
اعمالشان را نپذیرند ،پیامد گفتوگوها پایدار
نخواهد بود« :آنچه ما آموختیم ،این بود که
باید صدای قربانیان جنگ را داشته باشیم.
نهتنها صدای قربانیان باید اهمیت داشته باشد،
بلکه مرتکبین جنگ باید به مسئولیتشان در
جنگ ،اعتراف کنند .چیزی که از گفتوگوها
بیرون میآید ،ممکن است برای شماری
خوشایند نباشد ،اما این تنها راه برای مصالحه
است».
به گفت ه آقای خارامیلو هر جامعهی پس از
توافقنامهی صلح ،برای مدتها بعد از جنگ،
بار و زخم روانی جنگ را به دوش میکشد و
نیاز است که قربانیان در مرکز آنچه برای صلح
انجام میشود ،مورد توجه قرار گیرند.
کمیساریای عالی سابق صلح کلمبیا با اشاره به
تفاوتهای تاریخی و اقتصادی بین افغانستان
و کلمبیا ،گفت که هنوز کلمبیا درسهای
زیادی دارد که روند صلح افغانستان میتواند
از آن بیاموزد ،چون کلمبیا نیز به وقتش از
کشورهای دیگر آموخته است« :درست است
که فرصت گفتوگوی صلح دوحه از توافقنامه
میان ایاالت متحده و طالبان بهوجود آمده
است و لزوما نمیتواند بهترین توافقنامه باشد
اما اینکه نمایندههای حکومت افغانستان و
طالبان در دوحه رو در روی هم نشستهاند و
گفتوگوی جدی دارند ،بیانگر این است که
پیامد مثبت در راه است .پیام اصلی کلمبیا
برای افغانستان این است که این گفتوگوها
میتواند نتیجهی قانعکننده داشته باشد .اگر
هردو طرف محتاطانه آمادگی بگیرند و سخت
کار کنند ،میتوانند عوامل هردو طرف گفتوگو
را متحد کنند».
کاهش خشونت
رویا رحمانی ،سفیر جمهوری اسالمی افغانستان
در ایاالت متحده که در جمع سخنرانان قرار

داشت ،گفت کاهش خشونت میتواند بهترین
درسی باشد که افغانستان از کلمبیا بیاموزد.
بر بنیاد سخنان خانم رحمانی پس از امضای
توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان سطح
خشونتها هنوز بسیار باالست .در چند روز
گذشته در والیت هلمند  300خانواده بهدلیل
جنگ مجبور به ترک خانههایشان شدهاند و
 10هزار زن ،مرد و اطفال که به آنان گفته شده
است گفتوگوهای صلح در دوحه جریان دارد،
مجبور شدهاند از خانه و محل زیستشان فرار
کنند« :این  10هزار انسان که فکر میکردند
پس از توافقنامه ایاالت متحده و طالبان ،در
کالنشهرها مصون خواهند بود ،بیجا شدهاند
و صدها انسان دیگر نیز زخمی شده و یا
جانهایشان را از دست دادهاند».
به باور خانم رحمانی کشتهشدن بیش از 12

سرخیو خارامیلو ،مشاور
ارشد انستیتوت صلح اروپا
و کمیساریای عالی سابق
صلح کلمبیا ،یکی از سخنران
این نشست معتقد است
که گفتوگوهای صلح بدون
درنظرداشت خواست قربانیان
جنگ پایدار نخواهد بود .به
گفتهی آقای خارامیلو جنگ
در هردو جامع ه افغانستان و
کلمبیا رقم قابل توجهی قربانی
داشته که این تعداد در کلمبیا
هشت میلیون نفر بوده است.

هزار افغان فقط پس از توافقنامه فبروری ایاالت
متحده و طالبان ،اندوهبار است؛ حاال اینکه
عبور از فرهنگ جنگ به صلح نیازمند التفات
بسیار ،درک متقابل ،همدلی و خواستهای
مشترک برای منفعت جمعی است« :برای
صلح نیاز است با هم کار کنیم و ما میتوانیم.
کشورهایی مانند کلمبیا بارها به ما نشان
دادهاند که هیچ وضعیتی نیست که جایگاهی
برای امید نداشته باشد».
حقوق اقلیتها
در نظر داشتن حقوق اقلیتها یکی دیگر از
درسهایی است که افغانستان میتواند از کلمبیا
بیاموزد .هومبرتو دال کال ،مذاکرهکننده ارشد
دولت کلمبیا و معاون پیشین رییسجمهور

این کشور که در این برنامه حضور داشت،
با شریککردن تجربههای خود گفت که
در توافقنامهی صلح کلمبیا ،مکانیزمهای
تعریفشدهای برای حقوق اقلیتهای سنجیده
شد .وی همچنان یادآور شد که گفتوگوهای
صلح کلمبیا در ابتدا متمرکز به قربانیان جنگ
بود و سپس رویکردش به عدالت اجتماعی
مانند برگرداندن زمینها به مردم و خانوادهها،
تغییر کرد.
آنگونه که آقای دالکال میگوید توجه ویژه به
مناطق آسیبدیده و در نظرگرفتن حقوق زنان
قربانی خشونت و منازعه یکی از دالیلی بوده که
سبب پایداری توافقنامه شده است.
اعتمادسازی
ساندرا رامیرز ،سناتور کنونی و یکی از
نمایندهگان پیشین گروه فارک در گفتوگوهای
صلح کلمبیا که از سالها جنگیدن در برابر
حکومت کلمبیا سخن میگفت ،یادآور شد که
برای پایان جنگ و رسیدن به صلح ،نیاز است
که بین دو طرف درگیر جنگ ،اعتمادسازی
شود.
آنگونه که خانم رامیرز اشاره کرد ،افغانستان و
کلمبیا با تمام تفاوتها ،تنها چالش مشترکی
که داشتهاند ،جنگ است و برای این چالش
مشترک باید از راه حل مشترک استفاده کنند.
این راه حل مشترک گفتوگوهای صلح است.
همانگونه که کلمبیا بعد از یک جنگ بسیار
خشن با گفتوگو به صلح رسید ،افغانستان نیز
میتواند به صلح برسد.
این سناتور کلمبیایی میگوید حمایتکنندگان
بیرونی که بهعنوان تسهیلکنندههای
گفتوگوها در روند مذاکرات حضور داشتند،
سبب ایجاد اعتماد بین دو طرف شدند« :ما
همیشه از سوی کشورهای تسهیلکننده چون
ناروی ،کوبا و ونزویال حمایت میشدیم .حمایت
کشورهای تسهیلکننده ،کمک بنیادی بود که
سبب اعتمادسازی بین دو طرفشد».
براساس گفتههای خانم رامیرز ،گفتوگوهای
هاوانا با آنکه قربانیان جنگ را در مرکزیت قرار
داد و سپس گذار به صلح بسیار طبیعی بود
اما برای صلحسازی ،موافقتنامهی صلح هاوانا
پایان کار نبود ،بلکه آغاز یک روند بسیار زمانبر
بود که هنوز هم در حال گذار است و اکثر
مردم کلمبیا نیز زیرمجموعهی این روند است و
تکمیلکردن مسئولیتها سبب اعتمادسازی و
سپس ایجاد صلح پایدار میشود.
همینطور سفیر کشور در ایاالت متحده نیز به
اهمیت اعتمادسازی اشاره کرده و با طرح این
پرسش که چرا بهجای آمادهکردن یک محیط
فرسوده که باید برای شکوفایی صلح آماده شود،
جنگ هر روز تشدید میشود ،خود پاسخ داد

نقش میانجی یا تسهیلکنند ه روند
داگ نیلندر ،مدیر بخش صلح و سازش وزارت
امور خارجه ناروی و فرستاده سابق این کشور
به کلمبیا که از تجربهی فردی بهعنوان
تسهیلکنندهی گفتوگوهای هاوانا صحبت
میکرد ،گفت نهتنها مالکیت نتیجه گفتوگو
برای هردو طرف مهم بود ،بلکه وجود میانجی
سوم با فلسفه مرکز صلح و سازش ناروی در
تطابق نبود.
طوریکه آقای نیلندر وضاحت میداد ،در
توگو با
گفتوگوهای صلح کلمبیا ،مالکیت گف 
دو طرف حکومت کلمبیا و فارک بود و هردو
طرف در ابتدا میانجی سومی نمیخواستند،
اما نیاز به تسهیلکنندههای دیگر احساس
میشد که کوبا و ناروی این نقش را ایفا کردند:
«فرستادههای کوبا و ناروی روند گفتوگو را
همهروزه منظم تعقیب میکردند ،درحالیکه
برای مدت پنج سال در یک اتاق با دو طرف
گفتوگوها مینشستند».
به باور فرستاده ویژه سابق ناروی به کلمبیا،
برای داشتن یک روند موفق و دست یافتن
به نتیجهی پایدار ،نیاز است که دو طرف در
خصوص روند ،احساس مالکیت کنند و برای
بهدستآوردن این ملکیت نیاز است که هردو
طرف در برابر آجندا و پیشبرد آن ،احساس
مسئولیت کنند« :اما این بدان معنا نیست
که مشارکت میانجی یا تسهیلکنند ه سومی
ضروری یا مطلوب نیست .زمانی که در مورد
گفتوگوی پیچیدهی صلح مانند آنچه در
کلمبیا اتفاق افتاد ،صحبت میکنیم ،روند که
از میانجی سومی متأثر شود ،پایدار نخواهد بود
و همینطور هردو طرف باید احساس کنند که
آنان درکنترل نه ،بلکه مسئولاند».
بر بنیاد سخنان آقای نیلندر کوبا و ناروی
در گفتوگوهای کلمبیا میانجی نه ،بلکه
تسهیلکننده بودند و بهعنوان تسهیلکنندگان
گفتوگوی صلح ،مأموریت انعطافپذیر با دو
خصوصیت عمده داشتند؛ اول اینکه بیطرف
بودند و دوم ،روند را حمایت میکردند که به
یک دستاورد پایدار برسد.
پذیرش واقعیت
برنارد دبلیو آرونسون ،نماینده ویژه سابق ایاالت
متحده در روند صلح کلمبیا ،پذیرش واقعیت از
سوی گروههای درگیر در جنگ کلمبیا را یکی
از دالیل عمدهی موفقیت گفتوگوها عنوان
کرد و گفت نمیتوان آنچه را که در میدان
جنگ است از آنچه که در میز مذاکره میگذرد،
جدا کرد؛ چون هردو بههم مرتبط است.
وی گفت« :یکی از مهمترین دالیلی که روند
صلح کلمبیا به موفقیت انجامید این بود که
گروه فارک به این باور رسیده بود که در صورت
دوام جنگ ،آیندهی بهتر از امروز نخواهد بود،
بلکه وضعیت بدتر نیز خواهد شد .آنان پذیرفتند
که آوردن یک بخش شورشیان به صلح همیشه
دشوار است و اما جنگ تنها گزینه نیست».
به باور او خروج ایاالت متحده از افغانستان
راه حل واقعبینانه نیست« :من فکر میکنم
یکی از دشواریها برای حکومت افغانستان
این است که طالبان صلح دایمی را در خروج
ایاالت متحده از افغانستان میبینند ،درحالیکه
خروج ایاالت متحده برای موفقیت روند صلح
افغانستان کمککننده نیست ،چون رسیدن به
حکومت مشروع گامهای زیادی دارد که ایاالت
متحده میتواند نقش حمایتکننده را داشته
باشد».

