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چیــن و کشــورهای عضــو آســه آن
کــه ایــن هفتــه جشــنی را به مناســبت
 30ســاله شــدن روابــط متقابــل برگزار
میکننــد ،طــی ایــن ســه دهــه موفــق
شــدهاند با مدیریت درست اختالفات،
روابط خود را بخوبی پیش برده و حتی
آن را گســترش دهنــد .علــت اصلــی
ایــن همــکاری متقابــل ،حفــظ ثبــات
منطقهای است.

نگرانیها از عقبنشینی تاکتیکی دولت افغانستان در برابر طالبان

زهره صفاری /افزایش حمالت طالبان
با آغاز فرایند خــروج نظامیان خارجی
از خاک افغانســتان و تصرف دستکم
 12شهرستان در والیتهای مختلف ،با
ادعای دولت به عقبنشینی تاکتیکی،
مردم و نمایندگان مجلس را به خشم
آورده و نگرانیهــا بــرای قــدرت یافتن
دوباره طالبان در افغانستان را باال برده
است.
به گزارش دویچه وله ،در شــرایطی
کــه مذاکــرات صلــح بیناالفغانــی در
دوحه قطــر بینتیجــه به درازا کشــیده
اســت ،نیروهای طالبان که خأل امنیتی
پــس از خــروج نظامیــان امریکایــی و
خارجــی را در بدنــه دفاعــی دولــت
یافتهانــد ،بــا حمــات گســترده حتــی
مراکــز امــدادی و حقــوق بشــری را نیز
هدف قرار میدهند .این در حالی است
که به نوشته «بیبیسی» تنها در دو روز
گذشته منابع رسمی دولت افغانستان
تصرف سه شهرستان شهرک در والیت
غور ،گیزاب در والیت ارزگان و قیصار در
والیت فاریاب توســط نیروهای طالبان
را تأییــد کردنــد .همچنیــن ســخنگوی
وزارت کشــور افغانســتان نیــز با اشــاره
بــه قتلعــام روز سهشــنبه  10کارمنــد
مؤسســه مینروبی در ساحه شهرستان
بغالن مرکــزی ،طالبان را مســئول این
کشــتار اعــام کــرده اســت .در مقابــل
ســخنگوی طالبــان با تکذیــب دخالت

در ایــن حمله ،آن را وحشــیانه خواند و
کشتهشدگان را شهید دانست.
«ذبیحاهلل مجاهد» گفت« :طالبان
با ســازمانهای غیردولتی روابط عادی
دارد و هرگــز چنیــن حمالتــی علیــه
آنها انجــام نمیدهد ».اما خشــونت و
حمــات گروه طالبان در هفته گذشــته
علیــه غیرنظامیــان در دســتکم 8
شهرســتان خــاف ایــن ادعــا را نشــان
میدهد .در عین حال به گزارش سایت
«هشت صبح» افغانستان ،آنچه بیش
از ایــن حمــات ،مــردم و نماینــدگان
مجلــس را نگران کــرده اســت ،ادعای
عقبنشینی تاکتیکی نیروهای امنیتی
پــس از تســلیم ایــن شهرســتانها بــه
طالبان است.
موضوعــی کــه در قالــب طنــز نیــز
در شــبکههای اجتماعــی افغانســتان
مــورد توجه قــرار گرفتــه اســت .در این
میــان بســیاری از نماینــدگان مجلــس
افغانســتان بــا انتقــاد از دولــت ایــن
اقدامات را ناشی از ضعف مدیریتی در
نهادهای امنیتــی میدانند و معتقدند
آنهــا بایــد به جــای عقبنشــینی برای
باال بــردن روحیه نیروهایشــان به قلب
دشــمن بزنند تا بتوانند با این اقدامات
مردم را نیز دلگرم کنند .این خواسته در
شرایطی مطرح شده که طالبان مدعی
اســت همــه تصرفاتــش را بــا جنــگ و
حمــات تهاجمــی بــه دســت آورده و

ادای احترام کانادایی ها
به خانواده مسلمان ترور شده

کنگره امریکا به جنگ فناوری چین رفت

هــزاران کانادایــی در اســتان اونتاریــو
بــرای ادای احترام به تــرور چهار نفر از
اعضای یک خانواده مسلمان طی یک
حمله تروریستی تجمع کردند.
بــه گــزارش ایرنا بــه نقــل از خبرگزاری
فرانســه ،هــزاران نفــر از مــردم کانــادا
از همــه ملیتهــا و ادیــان در مقابــل
مســجدی در جنــوب اســتان اونتاریــو
بــرای ادای احتــرام بــه تــرور چهــار نفر
از اعضــای یــک خانــواده مســلمان و
همچنیــن اعالم همبســتگی با جامعه
مســلمانان ایــن کشــور تجمــع کردنــد.
همزمان روزنامه فرانســوی لوپوئن نیز
خبر داد ،نمایندگان جامعه مسلمانان
کانادا در بیانیهای خواســتار اقدام علیه
نفــرت پراکنی و اســام هراســی در این
کشــور شــدند؛ پیامــی کــه رهبــران پنج
حــزب سیاســی مجلــس عــوام اوتــاوا
(پایتخــت کانادا) که در ایــن تجمع نیز
حضور داشــتند ،بر آن صحه گذاشتند.
ایــن در حالــی اســت کــه «جاســتین
تــرودو» نخســت وزیــر کانــادا شــامگاه
سهشــنبه در مجلــس عــوام کشــورش
گفت :ایــن کشــتار تصادفی نبــود بلکه
یک حمله تروریستی با انگیزه نفرت در
قلب یکی از جوامع ما بود .پلیس کانادا
روز سهشــنبه اعالم کرد که یک خانواده
مســلمان  ۴نفره در حمله یک کامیون
کــه از پیــش طراحــی شــده بــود کشــته
شــدند .عامــل حمله بــه ایــن خانواده
مســلمان بازداشــت شــده و امــروز بــه
اتهام قتل عمد محاکمه خواهد شد.

بنفشه غالمی /سنای امریکا با تصویب
الیحهای  250میلیارد دالری ،به جنگ
فناوریهــای چیــن رفــت .چیــن در
واکنش به ایــن مصوبه ،گفت مخالف
آن است که تبدیل به دشمن «خیالی»
ایاالت متحده شود.
به گزارش خبرگزاری «رویترز» ،این
الیحــه که بــا  68رأی موافــق و  32رأی
مخالف به تصویب رســید ،هدف خود
را تقویــت توانایی امریکا در زمینههای
فنــاوری اعــام کــرده اســت و در ایــن
راه حــدود  250میلیــارد دالر اعتبــار
به بخشهــای مختلف دولــت امریکا
اختصاص میدهد تا با تقویت فناوری
و تحقیقــات در ایــن زمینــه امریــکا بــر
چین که اکنــون حرفهای زیادی برای
گفتــن در زمینــه فنــاوری دارد ،پیشــی
بگیرد.
«فایننشــال تایمــز» نیــز در شــرح
جزئیات ایــن الیحه خبــر داده ،در این
مصوبــه کــه بزرگترین قانــون امریکا
در سیاســتهای صنعتــی خــود طــی
چنــد دهــه اخیــر اســت 52 ،میلیــارد
دالر بــه تقویــت تولیــد قطعــات نیمه
هادی اختصاص داده شــده اســت .در
این بخش ســناتورهای امریکایی نگاه
ویــژهای بــه تایوان بــرای افزایــش این
تولیدات با همکاری امریکا دارند.
 120میلیــارد دالر از ایــن الیحــه نیز
برای ســرمایهگذاری روی فناوریهای
پیشــرفته همچون هــوش مصنوعی و
محاســبات کوانتومی اختصاص داده
شــده اســت .ضمــن آنکــه ایــن الیحه

هشت صبح

اتاقی که در آنجا
اتفاقافتاد

یو اس ای تودی (امریکا)

جــو بایــدن که بــا وعدههــای زیادی
وارد کاخ ســفید شــده ،در حالــی قصــد
دارد ایــن وعدههــا را عملی کنــد که در
این راه باید موافقــت جمهوریخواهان
در کنگره امریکا را هم داشــته باشد .اما
حداقل فعالً با آنها بر ســر بسته کمکی
جدیــد خــود کــه مشــاغل امریکایــی را
دربر میگیرد ،دچار چالش جدی شده
است.

گلوبال تایمز (چین)

کوریره دالسرا (ایتالیا)

ایتالیا با پایین کشیدن پرچم خود در
هرات ،بعد از  20ســال بهطور رســمی از
افغانســتان خارج شــد .این سختترین
مأموریتی بود که ارتش ایتالیا در خارج از
مرزهای خود تاکنون داشته است .با این
حال بــه گفته مقامات ایتالیا مهندســان
ایتالیایــی در افغانســتان خواهند ماند تا
بتوانند به بازســازی زیرســاختهای این
کشور کمک کنند.

شــمار زیــادی نیــز در ایــن میان کشــته
شدهاند .حتی رســانههای افغانستانی
معتقدنــد در شهرســتانهای والیــات
غزنی ،میــدان وردک ،فاریاب رؤســای
پلیس کشته و بسیاری از ساختمانهای
مهــم تخریــب و تجهیــزات نیروهــای
امنیتــی و دولتی در اختیــار طالبان قرار
گرفته اســت« .علی اکبر جمشــیدی»،
عضــو کمیســیون دفاعــی و تمامیــت
ارضی مجلس نمایندگان افغانســتان
همســو بــا انتقــادات معتقــد اســت:
«عقبنشــینی تاکتیکــی بــه منظــور
تجدید قوا ،غافلگیری دشمن و فراهم
کردن شرایط بهتر برای مقابله صورت
میگیــرد و زمانــی انجــام میشــود کــه
نــه تلفات انســانی داشــته باشــیم و نه
تجهیزاتــی بــه دســت دشــمن بیفتــد.

قانونــی که شــامل هــزار و  445صفحه
میشــود ،خواهــان اقدامــات عملــی
گسترده برای محدود کردن چین شده
اســت .از جملــه بر اســاس بندهایی از
ایــن الیحه نهادهــای دولتــی امریکا از
زمان اجرایی شــدن این قانون از خرید
پهپادهای ساخت چین منع میشوند.
ضمــن آنکــه کارمنــدان ادارات دولتی
امریــکا دیگــر حــق نخواهنــد داشــت
فیلمــی روی «تیــک تــاک» بارگــذاری
کننــد .با ایــن حال ایــن الیحــه باید در
مجلــس نماینــدگان امریــکا نیــز بــه
تصویــب رســیده و ســپس راهــی کاخ
ســفید شــود تــا بعــد از امضــای «جــو
بایدن» بر آن اجرایی شود.
مقابله با چین تنها موضوعی است
که در کنگره امریکا نسبت به آن اتفاق
نظری ویــژه وجــود دارد و دموکراتها
و جمهوریخواهــان بــر ســر هــر چیــز
اختالف نظر داشــته باشــند بر سر این
موضــوع هماننــد هــم فکــر میکننــد.
آنها تاکنون مصوبههــای زیادی درباره
حقوق بشر چین ،فعالیتهای نظامی
ایــن کشــور در دریای جنوبی چیــن و...
داشــتهاند .واکنشها به مصوبه کنگره
در پــی تصویــب ایــن الیحه در ســنای
امریــکا« ،چــاک شــومر» کــه یکــی از
حامیان اصلی آن بــود ،درباره عواقب
ناگوار تأمین نشــدن بودجه تحقیقات
فناوریها در مقابله با چین هشدار داد
و گفت« :اگر هیچ کاری نکنیم ،ممکن
اســت خیلی زود ،روزهای ما به عنوان
ابرقــدرت برتــر بــه پایــان برســد .پس

امــا ایــن تعریــف بــا آنچــه در ادبیــات
تــازه نظامــی کشــور باب شــده یکســان
نیســت ،چــرا کــه در آخریــن تصرفات
طالبــان بســیاری از نیروهــای امنیتــی
و دولتــی کشــته و مجــروح و یــا اســیر
شــدند و تمامی تجهیزات نیز به دست
طالبان افتــاد .بنابراین ،این اســتراتژی
نیســت بلکه ضعــف مدیریــت جنگی
بــه حســاب میآیــد .توجیــه مســئوالن
نیــز قانعکننده نیســت .از طرفی دولت
بــه لوایــح مجلــس توجهی نــدارد و به
جــای جلوگیــری از پیشــروی دشــمن،
تجهیــزات را نیز بــرای آنهــا میگذارد.
مردم نیز از این وضعیت ترســیدهاند و
نگران قدرت گرفتن طالبان هســتند».
وزارت دفاع افغانستان اما در پاسخ به
انتقادات اشــاره به اینکــه نگرانی مردم

مناطــق برای حفــظ منافــع و امکانات
ضروری است».
ëëامیدواریهابهمذاکراتدوحه
گرچــه امریــکا بــه عنــوان یکــی از
میانجیگــران اصلــی مذاکــرات صلــح
بیناالفغانی بــا اجرای شــرط خروج از
افغانستان زمینهساز مشکالت بسیاری
در یــک مــاه و چنــد روز اخیر بــرای این
کشور شــده است اما به نوشــته روزنامه
«صبــح کابــل»« ،جــو بایــدن» رئیــس
جمهــوری امریــکا معتقــد اســت ایــن
شــرایط ،حمایــت امریــکا از نیروهــای
امنیتــی و دفاعــی افغانســتان را از بین
نخواهد برد« :ما همچنــان از مذاکرات
صلــح حمایــت میکنیــم و از ســایر
کشــورهای منطقــه بویژه پاکســتان هم
میخواهیــم تــا حمایــت الزم بــرای
برقــراری صلــح و ثبــات را از افغانهــا
داشته باشد».
ایــن در حالــی اســت کــه با گذشــت
حــدود یــک هفتــه از ســفر هیــأت
مذاکرهکننــده دولت به دوحه همچنان
طالبان برای ازسرگیری مذاکرات اعالم
آمادگی نداشته و بهانه آنها نیز تکمیل
نبودن هیأت مذاکره کننده دولت است.
در همین حــال برخی منابع رســانهای
افغانســتان نیــز مذاکــرات هیأتهــای
طرفین بــا تیمهای بینالمللی را دلیل
توگوهــای صلــح اعــام
تعویــق گف 
کرد هاند.

قفل گروه هفت بر پای کشورهای فقیر
دنی رودریک؛پروفسور اقتصاد بینالملل در دانشگا ه هاروارد
مترجم :وصال روحانی

نبایــد فرصت را از دســت بدهیم .زیرا
نمیخواهیم روزی را ببینیم که امریکا
در این قرن تبدیل به یک کشــور میانه
شــود« ».جو بایــدن» رئیس جمهوری
امریکا نیــز این الیحه را ســتود و گفت:
«بــرای پیــروزی در قرن بیســت و یکم
در رقابتــی تنگاتنــگ هســتیم و نبایــد
عقــب بمانیــم .در نقطــه مقابــل امــا
پارلمــان چین مخالفــت قاطع خود با
این مصوبــه را اعالم کرد و در بیانیهای
تأکید کــرد« :این الیحه تأکید دوبارهای
اســت بر توهم پارانوئیدی امریکا برای
تنها برنده بودن».
در این بیانیه تصریح شــده اســت،
چنیــن کنشهایی روح رقابــت را نابود
میکنــد« .وانــگ ونبیــن» ســخنگوی
وزارت خارجــه چیــن نیز در ســخنانی
در جمع خبرنگاران گفت« :پکن کامالً
مخالف آن اســت که امریکا چین را به
عنوان یک دشمن خیالی خود ببیند».

تأیید حبس ابد برای «قصاب بوسنی» در دیوان الهه

قضــات دادگاه تجدیــد نظرالهــه ،با
تأییــد مجازات حبــس ابد بــرای «راتکو
مالدیــچ» ،فرمانده نظامــی صربهای
بوســنی ،او را تــا پایــان عمر روانــه زندان
کردنــد .بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از
یورونیــوز« ،مالدیچ» ملقب به «قصاب
بوســنی» که در سال  2011پس از  16سال
فرار و زندگی پنهانی بازداشت شده بود،
در حالــی بــه جرم نســل کشــی ،جنایت
علیه بشریت و جنایت جنگی در جریان
جنگ بوسنی بویژه قتل عام سربرنیتسا،
در ســال  2017محاکمــه و بــه حبس ابد
محکوم شــد کــه وکالی مدافع او معتقد
بودنــد موکلشــان مــرد مســنی اســت و
مشــکالت جسمی بسیاری دارد .از سوی
دیگر با توجه به اینکه بسیاری از صربها
همچنــان او را یــک قهرمــان میداننــد،

را درک میکنــد معتقــد اســت بزودی
وضعیت عوض خواهد شــد« .روحاهلل
احمــدزی» ســخنگوی ایــن وزارتخانــه
گفــت« :ایــن تصرفــات بیانگــر قدرت
طالبان نیســت بلکه نیروهــای ما برای
کاهــش تلفــات غیرنظامیــان بهطــور
موقت عقبنشــینی کردهانــد .نگرانی
مردم را درک میکنیــم اما باید بدانند
کــه مــا بــرای ســرکوب طالبــان برنامــه
جامــع داریــم کــه در آینــدهای نزدیک
تغییراتــی مثبتــی را در مناطق تصرف
شده به وجود میآورد».
«مســعود اندرابــی» ،وزیــر پیشــین
توگــو
کشــور افغانســتان نیــز در گف 
بــا انســتیتوی اســتراتژیک ایــن کشــور
برخــاف انتقادهــا ،عقبنشــینی
نیروهــای امنیتــی در ایــن برهــه را
برنامهای ســنجیده و معقــول میداند
کــه میتوانــد از پیشــروی طالبــان بــه
شــهرهای بــزرگ جلوگیری کنــد« :نیاز
اســت که در قســمت جنگهای هزینه
بــر ماننــد نبردهایــی کــه بــرای حفــظ
برخــی شهرســتانها انجــام میشــود
تجدیدنظرهایــی صــورت گیــرد .بــه
عبــارت دیگــر ماندن نیروهــای امنیتی
در برخی شهرستانها نه تنها سودمند
نیســت بلکه باعــث هدر رفتــن وقت و
امکانــات برای حفاظــت از بخشهای
اســتراتژیک مهــم میشــود .بنابرایــن
در برهــه فعلــی عقبنشــینی از برخی
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همزمــان با تشــکیل اجــاس جدید گروه موســوم بــه « ،»G7ایــن گروه
متشــکل از اقتصادهای پیشرو جهان سلسله قواعد تازهای را وضع کرده
کــه امــکان دریافت مالیاتهایــی ســنگینتر از گذشــته را از کمپانیهای
بــزرگ و چندملیتــی و البتــه کشــورهای کوچــک فراهــم مــیآورد.
رویکرد تازه «گروه هفت» دو جنبه و دو لبه دارد؛ یکی از آنها ،تعیین یک
حداقــل مالیــات  15درصدی بــرای کمپانیهای بزرگ اســت و دیگری،
سرازیر کردن ســود حاصل از این فرایند به شریان اقتصاد کشورهایی که
«گروه هفت» در آنها معامله و فعالیت اقتصادی میکند.
این مالحظات در شــرایطی در دستور کار کشورهای پیشرو در اقتصاد
جهــان قــرار گرفته کــه بســیاری از کشــورهای معمولــی دارای نقایص و
کمبودهــای آشــکاری در فراینــد تولیــد و صــادرات خــود هســتند و نــرخ
مالیاتی که میپردازند ،اگرچه برای غولهای اقتصادی اندک است ،اما
یک فشار دائمی را بر ساختار مالی این کشورها وارد میکند.
ایــن در حالــی اســت کــه شــرکتهای متعــدد بزرگــی در امریــکا بــا
وجود داشــتن نرخهای ســود باال ،از کمترین میزان پرســنل برخوردارند
و مالیاتهــای پرداختیشــان یــا ناچیــز یــا بــه کلــی صــوری اســت و
تحتالحمایه دولت وقت قرار دارند .به ســبب همین دوگانگیها است
که دو نوع مخالفت با قواعد جدید وضع شــده توســط «گروه هفت» در
ســطح جهان در حال شکلگیری اســت .یک دسته از کشورهای مخالف
میگوینــد تعییــن مالیــات  15درصدی بــرای صنایع و کاالهــای تولیدی
و صادراتــی آنهــا ،دامنــه فروش آنهــا را به متقاضیان محــدود میکند و
دســته دوم مدعیانــد کــه اگرچه این رقم باال نیســت اما امــکان تعامل
مســتقیم و چانهزنی مســتقل بــا کشــورها و گروههای خواســتار تولیدات
آنهــا را کمتر میکند و کارهــا را بر یک مدار ثابت قرار میدهد .این گروه
بــر ایــن باورند که وقتــی محصوالت هر یــک از آنها بهشــدت متفاوت با
صنایــع پیشــرو ســایر کشــورها اســت و بــا معاملهکننــدگان و خریدارانی
متفاوت ســر و کله میزنند ،چطور میتوان برای تمامی آنها یک نســخه
اقتصــادی واحــد را پیچیــد و مالیاتهایی ثابت و یکســان را تعیین کرد.
امریــکا و کشــورهای دارای اقتصاد برتــر در اروپا مدعیانــد برنده اصلی
ایــن تعرفههــای جدید نیســتند زیرا ابعــاد فعالیتهای اقتصــادی آنها
بســیار بیشــتر و مخاطرهآمیزتر از کشــورهایی اســت که معامالتشان از
منظر گرانی و ریســکهای مرتبط با آن در ســطح بسیار پایینی قرار دارد
و به تبع آن ،به ندرت متحمل شــوکهای اقتصادی بزرگی میشوند که
اعضای گروه هفت گاه به گاه آن را تجربه کردهاند.
این اعضا میگویند ریســک شــدیدی که فعالیتهای وســیع و متنوع
آنهــا را دربــر دارد ،میطلبد نرخ مالیات ســایر کشــورها نیز بــه درجاتی
برســد که امریکا و متحدان اروپاییاش در مقام مقایســه با آنها متحمل
خســرانهایی بــزرگ نشــوند و ضررهــای احتمالیشــان چنــد برابــر
کشورهای کوچکتر نباشد.
در همیــن ارتبــاط جو بایــدن ،رئیس جمهــوری امریکا هــم در اصل
میخواســت کــه مالیــات حداقلــی مقــرر بــرای معامــات و کاالهــای
صادراتی ســایر کشــورها  21درصد باشــد ولی از بیم اینکــه چنین نرخی
روابــط کشــورهای بزرگ با ملــل کوچکتــر و کشــورهای دارای امکانات
کمتــر را نازلتر و محدودتر کنــد ،روی رقم  15درصد توافق کرد و همین
نرخ مقرر و اجرایی شد.
بــه ایــن ترتیــب اســت کــه یــک بــار دیگــر خواســتههای تحمیلــی و
منافــع فــردی و جمعی کشــورهای دارای اقتصادهای پویاتر بر ســایرین
سایهافکن میشود و کشورهای کوچکتر را محدود و آنها را حتی از حق
گفتوگوی مستقل و معامله آزاد با سایر کشورها باز میدارد و مثل یک
قفل ،دست آنها را میبندد.
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پاســخ آخر من برای بسیاری از نخبگان امریکایی تنگنا آفرین بود ،وقتی
خطاب به کارتر و فورد رؤســای جمهور ســابق امریکا گفتم :آیا تمرکز انتقاد
روی سوریه و فراموش کردن تهاجم اسرائیل و محاصره بیروت و کشتارهای
صبرا و شتیال ،پذیرفتنی است؟
ëëحافظ اسد در بخش مراقبتهای ویژه
در  ۱۰نوامبــر  ۱۹۸۳بــه دمشــق بازگشــتم ،بیآنکــه خاطــرات خوبــی
از کنفرانــس جورجیــا بــا خــود داشــته باشــم و بالفاصلــه از مدیــر دفتــر
رئیسجمهــوری خواســتم وقــت مالقاتی بــرای مــن در نظر گرفته شــود تا
رئیسجمهــوری را در جریــان نتایــج شــرکت در میزگــرد کارتر  -فــورد قرار
دهــم .پاســخی بــه درخواســت مالقات مــن داده نشــد و دچار ایــن نگرانی
شــدم که چرا رئیسجمهوری مرا به حضور نپذیرفته اســت .اما این نگرانی
شــخصی را با نگرانی بزرگ تری ،پشــت ســر گذاشــتم ،وقتی خبردار شدم،
رئیسجمهوری اســد به بیمارســتان منتقــل و در بخــش مراقبتهای ویژه
بستری شده و هیچ کس نمیتواند از او عیادت کند.
مطلع شــدم که ســامتی رئیسجمهوری به یک باره بــا عقبگرد مواجه
شــده و بهصورت اورژانسی به بیمارستان شامی منتقل و خدام نیز با اطالع
از وضعیــت رئیسجمهــوری از کنفرانــس گفتوگوی ملی در ژنو بازگشــته
اســت .بویژه که شــرکت کننــدگان در کنفرانــس پس از بحثهــای طوالنی،
نتوانستهاند به چیزی بیش از توافق درباره هویت عربی لبنان برسند.
شــاید من از آخرین مسئوالن ســوری بودم که از عارضه پیش آمده برای
رئیسجمهــوری آگاه میشــدم ،چــون در ایــن ایــام بــه کنفرانــس کارتر در
مکانی دور از دســترس و بدون ســفارت و کنسولگری؛ رفته بودم و همچنین
عضــو رهبری شــاخه ســوری حــزب بعث نبــودم .کمی پــس از بازگشــت از
امریکا ،اطالع یافتم رئیسجمهوری کمیته کوچکی برای اداره امور کشور در
مرحله بیماری خود شــکل داده اســت .این کمیته مرکب از عبداهلل االحمر
جانشــین دبیــرکل رهبری شــاخه عربی حــزب بعث ،محمد زهیر مشــارقه
جانشــین دبیــرکل رهبری شــاخه ســوری حزب بعــث ،عبدالرئوف الکســم
نخســتوزیر ،عبدالحیــم خدام وزیر خارجه ،مصطفی طــاس وزیر دفاع و
سرلشکر حکمت شهابی رئیس ستاد ارتش سوریه بود.
تشــکیل این کمیته ،امری منطقی و بجا بود و عضویت آن شــامل سران
نهادهــای رســمی حــزب و حکومــت و ارتــش و سیاســت خارجــی میشــد.
ضمــن اینکــه نشــان دهنــده ایــن بــود کــه رئیسجمهــوری حافظ اســد که
کمیته را تشــکیل داده ،از نظر ســامتی در وضعیت مناســبی بــوده که به او
اجــازه مــیداده ایــن تصمیم را بگیرد و نه آنگونه که شــایعات پخش شــده
در داخــل و خــارج حاکــی از آن بــود و در موضــع اکثریــت اعضــای رهبــری
شــاخه ســوری حزب بعــث و برخــی افــراد صاحب نفــوذ انعــکاس یافت.
همــه اعضــای کمیته تشــکیل شــده توســط اســد ،در هنــگام ضــرورت و در
حــوزه کاری خــود؛ بــرای خود یلــی بودند؛ امــا هنگامی کــه رئیسجمهوری
بــا لبــاس نظامــی یــا غیــر نظامــی خــود ظاهــر میشــد ،تحتالشــعاع او
قــرار میگرفتنــد .ضمــن اینکــه افقهــای دیــد هــر یــک از آنهــا بــا یکدیگر
همگــون نبــود .رئیسجمهــوری خدمــات آنهــا را قــدر میدانســت و هیــچ
گاه خوبیهایشــان را انــکار نمیکــرد ،امــا همگــی در جایگاههــا و قــدرت
خــود مدیــون اســد بودنــد و باالتــر از آن ،باقــی ماندنشــان در پســتها؛
محکــوم بــه میــزان خشــنودی و ارزیابــی رئیسجمهــوری از آنهــا بــود.
ارزیابیهــای اعضای کمیته از وضعیت بیمــاری رئیسجمهوری متفاوت و
آشــفته بود ،تا اندازهای که به ذهن هیچ کس خطور نمیکرد .همانگونه که
آوردم من عضو رهبری حزب بعث و حکومت نبودم تا بهصورت مستقیم
در جریان رویدادها قرار گیرم ،به بیان روشــنتر جزئی از مشــکل ایجاد شده
نبــودم و بهدلیــل ویژگیهــای شــخصی ،مســائل غافلگیر کننــده بزرگتر از
حد اطالعات من بود .این بدان معنا نبود که نمیدانســتم چه تحوالتی در
جریان اســت ،چــون آنچه در پس پردههای رهبــری حزب بعث و حکومت
میگذشــت؛ آشــکار شــده بود .از ســوی دیگر چون از درهم تنیدگی با مراکز
قدرت رویگردان و مایل نبودم با یکی از آنها همراه شــوم ،یا خود یک گروه
کوچــک درون حزبــی ایجاد کنــم ،از توانایی بیشــتری برای فهــم جریانات؛
برخــوردار بــودم .بــه این علت ســاده کــه وضعیت مــن اجازه مــیداد نگاه
موضوعــی و دور از آرزوهای شــخصی و مبتنی برغلبــه منافع خاص خود بر
منافع عمومی ،داشته باشم .نمیخواهم بگویم تمایل بیشتری در مقایسه
با دیگر مســئوالن به بازگشــت ســامتی اســد و ادامه رهبری او داشــتم ،اما
قطعــاً از جمله کســانی بودم که بیشــترین امیــد و تمایل را بــه این موضوع
داشــتم .در این شرایط ،رفعت اســد با تعدادی از وزرا جلسه گذاشت  -من
در میــان آنهــا نبــودم ،زیــرا هیــچ روزی از جمله تملــق گویان او نبــودم  -و
آنگونه که مطلع شــدم ،ســخنانی مطرح کرد که در تناقض آشکار با اصولی
بود که حداقل من از سیاســت ســوریه و حافظ اسد؛ میفهمیدم .روشن بود
که رفعت اســد مانند کسی ســخن میگوید که رئیسجمهوری را در آستانه
مرگ دیده و برنامه رهبری جدید کشور را مطرح میکند.
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پرونده او به دادگاه تجدید نظر فرستاده
شــد امــا  5قاضــی ایــن دادگاه پــس از
حدود سه سال ،حکم ابد او را مهر تأیید
زدنــد .ایــن تصمیــم دادگاه الهــه مورد
اســتقبال «جو بایدن» ،رئیس جمهوری
امریــکا و «میچل باچله» ،کمیســر عالی
حقــوق بشــر ســازمان ملل قــرار گرفت.

