
۵www.sharghdaily.com جهان

طالبان در اندیشه برگزاري «لویه جرگه»
 انیسه شهید: قرار است طالبان در همین هفته نشستی را تحت عنوان «شورای علما» در 
تاالر دانشگاه پلی تکنیک کابل برگزار کنند. بر اساس بیانیه ریاست هیئت وزیران طالبان، 
«شــورای وزیران» در نشســتی به رهبری مال هبت اهللا رهبر طالبان در قندهار، تصمیم 
گرفته است که نشست بزرگی در کابل درمورد افغانستان برگزار شود. بر پایه این بیانیه، 
شــورای وزیران در پی خواست مکرر «شــورای علما» این امریه را صادر کرده است. در 
بیانیه طالبان آمده است که کمیسیونی برای چگونگی راه اندازی این نشست بزرگ ایجاد 
شــده که مال برادر، معاون رئیس وزیران طالبان، در رأس آن قرار دارد. قرار اســت این 
نشست دهم تیر در «تاالر لویه جرگه» در ساختمان دانشگاه پلی تکنیک کابل برگزار شود. 
ریاســت وزیران طالبان گفته است که ریاست  وزارتخانه های «مرافعه، امر به معروف و 
نهی از منکر، اســتخبارات، حج و ارشاد و شورای علما در کشــور» افراد بانفوذ را برای 
شرکت در این نشست بزرگ معرفی کنند. طبق بیانیه ریاست وزیران طالبان، کسانی که 
برای شــرکت در این نشست بزرگ معرفی می شوند، یا باید افرادی «باتقوا» باشند، یا در 
«جهاد» شــرکت کرده باشند، یا به امر جهاد کمک کرده باشند. در این بیانیه آمده است 

که از هر شهرستان «دو نفر از عالمان دینی و یک نفر از افراد بانفوذ» باید به این نشست 
معرفی شود. در استان هایی که «شورای علما» در آنها وجود دارد، رئیس و معاون این 
شورا می توانند سه نفر دیگر را نیز معرفی کنند. شمار شرکت کنندگان این نشست روشن 
نیست؛ اما این بیانیه را به استان ها فرستاده اند تا بر اساس آن، افرادی برای شرکت در این 

نشست معرفی شوند.
در همین حال نامه دیگری به رســانه ها رســیده است که نشــان می دهد طالبان از 
ریاست دانشگاه پلی تکنیک کابل خواسته اند که این نهاد آموزش عالی را از روز پنجم تا 
دوازدهم تیر تعطیل اعالم کند. در بیانیه طالبان به موضوعات مورد بحث در این نشست 
اشــاره نشده اســت. طالبان در ۱۰ ماه گذشته و پس از تسلط مجدد خود بر افغانستان، 
محدودیت های ســنگینی را بر بخش اعظم شهروندان کشور تحمیل کرده اند. به عنوان 
مثال دخترهای افغانســتانی از ادامه تحصیل پس از کالس ششم محروم شده اند، زنان 
حق کار و سفر ندارند و هنگام خروج از خانه باید حجاب بلند و سراسری بپوشند و چهره 
خود را بپوشــانند. هیدر بار، مسئول پیشین بخش زنان در سازمان دیده بان حقوق بشر، 

در توییتی نوشــت طالبان زنان را نادیده می گیرند؛ اما مردم امیدوارند در وضعیت زنان 
تغییری ایجاد شود. هیدر بار می گوید کسانی که زنان را در تصمیم گیری های خود نادیده 

می گیرند، نمی توانند مشروعیت داشته باشند.
ســمیرا حمیدی، مسئول بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل نیز در واکنش 
بــه خبر برگزاری این نشســت، می گویــد در حالی که جهان و مدافعان حقوق بشــر به 
چگونگی کمک رســانی به قربانیان زمین لرزه در پکتیکا و خوســت مشغول اند، طالبان 
می خواهند «لویه جرگه» برگزار کنند؛ اما  این جرگه مشــروعیت ندارد و نشســتی میان 
طرفداران طالبان خواهد بود. حمیدی می گوید که برگزاری این نشســت به رسانه های 
جهانی فرصت خواهد داد تا این گروه شــریر را تبلیــغ کنند. او طالبان را گروهی ناالیق 
خطاب می کند و می گوید که سرنوشــت ۴۰ میلیون شهروند افغانستان در گرو گروهی 
اســت که به هیچ قانونی احترام نمی گذارند و در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان 

پاسخ گو نیستند.
سمیرا حمیدی همچنین با انتقاد شدید از سازمان ملل متحد و نهاد های بین المللی 

مدافع حقوق بشر، این نهادها را به حمایت از طالبان متهم می کند. او می گوید برخورد 
سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان و نهاد های جهانی دفاع از حقوق بشر با 
طالبان نشان می دهد که انگار خشونت های این گروه در برابر زنان و مردان در افغانستان 

به اندازه ای نبوده است که بتواند این نهاد ها را از حمایت از طالبان باز دارد.
منبع: ایندیپندنت
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۱۴

 ســران گروه هفت در نشســت خود در آلمان وعده دادند که 
برای مقابله با تغییرات اقلیمی و بهبود وضعیت ســالمت جهانی 
و همچنیــن برابری جنســیتی و ارتقای زیرســاخت های دیجیتال 
درمجموع حدود ۶۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری کنند. هفت کشور 
صنعتی دنیا شــامل ایاالت متحده، ایتالیا، آلمان، بریتانیا، فرانســه، 
ژاپن و کانادا در نظر دارند در پنج ســال آینده پروژه های خصوصی 
و دولتــی در کشــورهای در حال توســعه را با هــدف مهار طرح 
سرمایه گذاری در زیربناهای اقتصادی چین که با نام «ابتکار کمربند 

و جاده» معروف است، تأمین مالی کنند.
جــو بایــدن رئیس جمهــوری آمریکا بــه همراه دیگر ســران
 گروه هفت طرح جدیدی را با نام تازه «مشارکت و سرمایه گذاری در 
زیرساخت های جهانی» راه اندازی کرده اند. آمریکا به تنهایی حدود 
۲۰۰ میلیــارد دالر از این بودجه را قرار اســت تأمین کند. جو بایدن 
در نشســت سه روزه سران گروه هفت تصریح کرد که «این کمک یا 
فعالیت خیرخواهانه نیست بلکه سرمایه گذاری است که در زمان 
خود، با سوددهی همراه خواهد شد». رئیس جمهوری آمریکا تأکید 
کرد این ابتکار به همه کشــورها امکان می دهد تا نفع مشخصی از 
همکاری با «دموکراسی ها» عایدشان شود. بایدن بر این باور است 
که صدها میلیارد دالر دیگر هم می تواند از طریق بانک های توسعه 

متقابل و مؤسسات تأمین مالی و نهادهای مرتبط دیگر تأمین شود. 
اورسال فن درالین، رئیس کمیسیون اروپا هم تأکید کرد که کشورهای 
اروپایــی هم حدود ۳۰۰ میلیارد یــورو در همین مدت زمانی برای 
به ثمرنشاندن یک گزینه جانشین پایدار در برابر آنچه رئیس جمهور 
چین در ســال ۲۰۱۳ ایجاد کرده، سرمایه گذاری خواهند کرد. طرح 
اقتصادی گسترده چین با هدف ایجاد نسخه ای مدرن از راه ابریشم 
سابق، شامل «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» 
برای اتصال آســیا به اروپاست و حدود صد کشور را در بر می گیرد. 
سران این هفت کشور صنعتی در این نشست خود همچنین درباره 
بحران حال حاضر انرژی در دنیا بحث و تبادل نظر کردند و بر لزوم 

سرمایه گذاری در سوخت های فسیلی تأکید کردند.
آنهــا همچنین لحظاتی قبــل از گرفتن عکس دســته جمعی 
دست به مزاح زدند و والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مورد 
تمســخر قرار دادند. بوریس جانسون، نخســت وزیر بریتانیا بود که 
جرقه این شــوخی را با گفتن این جملــه زد: «کت های خود را در 
بیاوریم یــا نه؟» این در حالی بود که همه آنهــا دور میز گردی در 
چند متری خبرنگاران مشــغول نشستن بودند. این جاستین ترودو، 
نخست وزیر کانادا بود که موضوع را ادامه داد و گفت «و صبر کنیم 
تا از ما عکس بگیرند» و باز جانســون ادامه داد: «باید نشان دهیم 

کــه از پوتین قوی تر و باحال تریم» و باز تــرودو گفت «بله این حق 
ماســت که لخت سوارکاری کنیم». اشــاره آنها به عکس مشهور 
نیمه برهنه والدیمیر پوتین در ســال ۲۰۰۹ است که مرد شماره یک 
کرملین را در حال ســوارکاری و نشــان دادن آمادگی بدنی اش به 
تصویر می کشــید. اورسال فن درالین، تنها زن این جمع ۹نفره بدون 
اشــاره به برهنه بودن پوتین به این نکته که «اسب ســواری بهترین 
کار» است اکتفا کرد. البته در انتها هیچ کدام از این جمع ۹نفره کت 

خود را درنیاورد.
سفر  پوتین  به اقمار  شوروی  سابق

تلویزیون دولتی روسیه اعالم کرد که والدیمیر پوتین در روزهای 
آینده به دو کشــور کوچک عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق سفر 
می کند. سفر پوتین به تاجیکســتان و ترکمنستان در آسیای میانه، 
اولین ســفر خارجی رئیس جمهوری روســیه پس از صدور فرمان 
حملــه به اوکراین به شــمار می رود. حمله روســیه بــه اوکراین 
بیســت و چهارم فوریه انجام شد. این جنگ که همچنان ادامه دارد 
تاکنون هزاران کشــته و میلیون ها آواره بر جا گذاشــته است. این 
حمله کشــورهای غربی را بر آن داشت تا تحریم های اقتصادی و 
مالی ســنگینی علیه روسیه اعمال کنند؛ اقدامی که به گفته پوتین 
دلیلی اســت برای ایجاد مناســبات اقتصادی قوی تر با کشورهایی 

ماننــد چین، هند و ایران. کانال یک تلویزیون روســیه اعالم کرد که 
پوتین در هفته پیش رو به ترکمنســتان و تاجیکســتان سفر می کند 
و بعد قرار اســت در مسکو میزبان جوکو ویدودو، رئیس جمهوری 
اندونزی باشد. به گزارش خرویترز، پوتین با امامعلی رحمان، متحد 
نزدیک روســیه و دیرپاترین رهبر تاجیکســتان مالقات خواهد کرد. 
پوتین در عشــق آباد در نشست کشورهای حوزه دریای خزر شرکت 
خواهد کرد. مقامات آذربایجان، قزاقســتان، ایران و ترکمنستان نیز 

در این نشســت حاضر خواهند بود. از ســویی، سخنگوی مجلس 
دومای روســیه به تلویزیون بالروس گفت که پوتین قصد دارد در 
پایان ماه ژوئن، در سفری دوروزه به شهر گرودنو در بالروس برود تا 
با الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس مالقات کند. آخرین 
ســفر خارجی رسمی پوتین، دیدار او از پکن در اوایل فوریه بود. در 
جریان این ســفر پوتین و شــی جین پینگ، رئیس جمهوری چین از 

پیمان دوستی «نامحدود» پرده برداری کردند.

از تمسخر  پوتین تا  سرمایه گذاري ۶۰۰ میلیارد دالري سران گروه هفت

نشستی براي مقابله با چین و روسیه

حمیدرضا اکبرپور:  طرح قانون «حافظه دموکراتیک» از ســوی 
دولت دســت چپی پدرو سانچز در اســپانیا، بار دیگر توجهات 
را به ســمت ابتکار خلق مفهوم «قانون حافظه» در سال های 
ابتدایی قرن جدید در فرانســه معطوف کرد. قانون حافظه که 
قانون حافظه تاریخی نیز نامیده می شــود، بــه معنای ارائه یا 
حتی تحمیل برداشــت رســمی از رویدادهای تاریخی اســت. 
این امــر تا آنجا می تواند پیش رود که هرگونه اختالف یا بحث 

درباره این رویدادها را با مجازات پیگرد قانونی ممنوع کند.
البتــه مصادیق این مفهوم پیش از خلق آن وجود داشــته 
اســت. در واقع همین مصادیق، موجب خلــق مفهوم قانون 
حافظه شــد. ریشه این مصادیق هم عمدتا در دهه ۹۰ میالدی 
قرار دارد. در فرانسه که پیشگام ابداع و ترویج این مفهوم بوده 
اســت، قانون حافظه با تصویب مجموعه ای از قوانین در باب 
موضوعات مختلف شــناخته می شود که از سال ۱۹۹۰ میالدی 
شــروع شده اســت. اولین قانون مصوب به نام پیشنهاددهنده 
آن، «ژان کلــود گیســو» شــناخته می شــود کــه در تاریخ ۱۳ 
جوالی ۱۹۰۰ میالدی تصویب شــد. هدف این قانون، منع نفی 
نسل کشی یهودیان با الحاق آن به مجازات کیفری بود. بعدها 
قوانین دیگری در باب نسل کشــی ارامنه و شناسایی برده داری 
به عنوان جنایت علیه بشــریت تصویب شــد؛ امــا این روند در 
فرانســه متوقف نشد و مورد توجه اروپایی ها و سایر کشورهای 
جهان قرار گرفت. بر همین اساس، کشورهای متعددی به ویژه 
کشــورهای اروپای شرقی شــروع به تدوین و تصویب این گونه 
قوانیــن کردند. به طورکلی ایــن قوانین را می توان بر اســاس 
اینکه شــامل مجازات کیفری می شود یا خیر، تقسیم بندی کرد. 

قوانین حافظه را که شــامل مجازات نمی شود، «قانون حافظه 
اعالمی» می نامند. اما این قوانین بر اساس موضوعات مختلف 
نیز طبقه بندی می شوند؛ هرچند در عمل بسیاری از این قوانین 
منحصر به یک دســته نیستند و در چند دســته قرار می گیرند. 
عمده قوانیــن حافظه دربرگیرنده ممنوعیت انکار نسل کشــی 
و تبلیغ فاشیســم یا توتالیتاریسم اســت. قانون مصوب ۱۹۹۸ 
لهســتان علیه انکار جنایــات دوران اتحاد جماهیر شــوروی، 
مصوبات متعــدد پارلمان اروپا به ویژه قطع نامه ۲۳ آگوســت 
۲۰۰۸ میــالدی به عنــوان روز اروپایــی بزرگداشــت قربانیان 
فاشیسم و استالینیســم، قطع نامه دوم آوریل ۲۰۰۹ میالدی در 
مورد وجدان اروپایی و توتالیتاریســم و قطع نامه ۱۹ ســپتامبر 
۲۰۱۹ میــالدی درباره اهمیت یادآوری اروپایی برای آینده اروپا، 
در این دســته جای می گیرد. اما جدیدترین مصداق این دسته، 
قانون حافظه دموکراتیک اسپانیاســت. این قانون ریشــه گرفته 
و بسط داده شــده قانون «حافظه تاریخی» این کشــور در سال 
۲۰۰۷ میالدی اســت که در جهت احترام به قربانیان حکومت 
دیکتاتوری ژنرال فرانکو تدوین شده است. بخشی دیگر از قوانین 
حافظه، دربردارنده مفادی در جهت حمایت از شخصیت های 
تاریخی اســت. قانون مربوط به جنایات علیه آتاتورک یا قانون 
شماره ۵۸۱۶ کشور ترکیه که در عامیانه به عنوان قانون حمایت 
از آتاتورک شــناخته می شــود و قانون جمهوری خلق چین در 
حمایت از قهرمانان و شهدا در این دسته قرار می گیرد. سومین 
دســته از قوانین حافظه، به قول «ِاوا کالریتــا پتای» به قوانین 
حافظه مشــهور شــده اســت. این قوانین به جهــت اینکه با 
مجازات کیفری برای کسانی که تفسیر رسمی را انکار می کنند، 

تغییر می دهند یا به چالش می کشــند همراه است، به قوانین 
ضدلیبرال حافظه موســوم شده اســت. قانون مصوب دولت 
اســرائیل در جهــت ممنوعیت و ممانعت از برگــزاری یادمان 
روز نکبــت، ماده ۳۰۱ قانون مجازات ترکیه در باب جرم انگاری 
توهین به دولت ترکیه در قالب به رسمیت شــناختن نسل کشی 
ارامنه و قانون مصوب دولت روســیه علیه بازپروری نازیســم 
مصــوب ۲۰۱۴ میالدی از این دســت قوانین حافظه اســت که 

پیوست آنان، مجازات کیفری است.
با وجود ذکــر مصادیق متعدد از تصویب قوانین حافظه در 
اقصانقاط جهان، هنوز جدال میــان حامیان و مخالفان تدوین 
و ترویــج این نــوع از قوانین ادامــه دارد. حامیــان این قوانین 
معتقدنــد در یک دنیای ایدئال، بســیار محتمــل بود که هیچ 
قانــون حافظه ای نباید وجود می داشــت، اما در دنیای واقعی 
شــرایط به گونــه دیگری اســت. در واقع دولت هــا موظف و 
البته توانمند هســتند تا بتوانند عدالــت انتقالی در باب ثبت و 
حفــظ حافظه تاریخی و انتقال آن به نســل های بعد را انجام 
دهنــد؛ چرا که بدون مداخله دولت ها و داشــتن منابع مالی و 
انسانی، این امر میسر نیست. عالوه بر این، حامیان وضع قوانین 
حافظه به دالیل عمده دیگری از  جمله برقراری عدالت و تبیین 
حقیقــت، احقاق حق آســیب دیدگان و قربانیان و جلوگیری از 
سوءاستفاده احزاب راســت افراطی نیز استناد می کنند. برخی 
نیز استدالل هایی مبنی بر حمایت از مفهوم «دموکراسی مبارز» 
سر داده اند که بر اســاس آن نباید آزادی برای دشمنان آزادی 

باقی بماند.
در مقابــل، مخالفــان و منتقــدان وضــع قوانیــن حافظه 

اســتدالل می کنند این محدود کردن آزادی بیان، موجب تعدی 
دولت ها می شود و دولتی که می تواند به ما بگوید چه نگوییم، 
خواهد توانســت به ما بگوید چه چیزی باید بگوییم. همچنین 
سوءاســتفاده دولت ها و احزاب سیاسی از تصویب این قوانین 
نیز بیش از پیش نمایان شــده اســت؛ چرا کــه قوانین حافظه 
مصوب در سال های اخیر، نمایانگر تغییر فلسفه و ماهیت آنان 
با قوانین حافظه اولیه اســت. این قوانین بیشتر به سمت تأمین 
منافــع دولت ها یا احزاب حرکت کــرده و حتی به نوعی جنگ 
قدرت در قانون حافظه ها منجر شــده اســت. عــالوه بر موارد 
بــاال، منتقدان قوانیــن حافظه به تبعات آن در گســترش کینه 
و شــکاف در جامعه، افزایش سانســور در موضوعات تاریخی 
و محدود کــردن مورخان و ســایر محققان اشــاره می کنند. در 
نهایت این گروه معتقدند گذشــته، رودی طوالنی از گل و خون 
اســت. حافظه هرگز اجماعی نیست و اگر تاریخ گاهی توانسته 
حقیقتی را تصحیــح کند، به این دلیل اســت که بحث وجدل 

صورت گرفته است.
در نهایت با توجه به این دو رویکرد متفاوت در قبال قوانین 
حافظــه، به نظر می رســد تا زمان تعییــن معیارهای عملی و 
مشــخص، این جدال ادامه داشــته باشــد؛ چرا که عمال بستر 
ســنجش این قوانین با قواعد و اصولی مانند حقوق بشــر نیز 
کفایت نمی کند و به دیدگاهی گســترده تر درمورد دموکراسی و 

حاکمیت قانون نیاز است.
*دکترای حقوق بین الملل عمومی و پژوهشگر میهمان 
پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

قانون حافظه تاریخی  توافق خوب-توافق بد

 برگ سبز  تراکتور  کشاورزی ITM475 مدل ۱۳۹۸ 
 به رنگ قرمز- روغنی به شماره پالک ۱۲ ک  ۹۲۹ ایران ۸۴ 

 به شماره موتور MT4A2W5836G و شماره شاسی
  N3HKTAD2CKEV03857 به نام 

  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
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- امیرعبداللهیان بارها از آمادگی ایران برای «توافق 
خوب» ســخن گفته است. مقامات دو طرف، علت 
اصلی بن بست در مذاکرات را اصرار ایران بر خروج سپاه از لیست گروه های تروریستی 
آمریکا (FTO) و تضمین آمریکا در عدم تکرار خروج از توافق می دانند. آمریکا رسما 
به ایران اطالع داده اســت که سپاه را از لیســت گروه های تروریستی خارج نخواهد 
کرد. همچنین اگر منظور ایران «تضمین حقوقــی» برای عدم تکرار خروج آمریکا از 
توافق باشد، بایدن نمی تواند چنین تعهدی را به ایران بدهد، ضمن اینکه هیچ تضمین 
حقوقی قابل اعتمادی بــرای محکم ترین توافقات بین المللی وجود ندارد. دولت ها 
هر زمانی که منافع شــان ایجاب کند، به معاهدات خود پشت پا می زنند. دولت باید 
پاسخ دهد فرق های ملموس «توافق بد» که ۱۵ ماه قبل عراقچی می توانست آن را 
امضا کند با «توافق خوب» مدنظر امیرعبداللهیان که امیدواریم در نشســت قطر به 

دست آید، چیست؟
- موافقت ایران با برگزاری حســاس ترین دور مذاکرات در قطر با سؤاالتی جدی 
روبه روست. تفاوت عمان و قطر با دیگر شیخ نشین های خلیج فارس انکارناپذیر است. 
در عین حال اعطای چنین امتیاز بزرگی به کشــوری در قواره کوچک تر از یک اســتان 
ایران بدون دریافت ما بازایی در مهار نقش آفرینی اسرائیل در منطقه و تأثیرگذاری در 
تغییرات ژئوپلیتیک منطقه، اقدامی خارج از دوراندیشی استراتژیک است. به خصوص 
اینکه قطر رقیب ایران در انرژی (گاز) اســت و نرد عشــق با ایران مصلحتی بوده و 
انتخاب نهایی این کشور کوچک، داشتن متحدانی در شورای همکاری خلیج فارس 

و اتحادیه عرب است.
۶- انگیــزه اصلی غرب در تالش برای احیای برجام «مهار هســته ای» از طریق 
افزایش زمان گریز هســته ای اســت. ضمن اینکه در پرتو توافق هسته ای، ورود نفت 
ایران به بازار، التهابات این بازار را کاهش داده و نقش آفرینی روسیه را کم رنگ خواهد 
کرد. هرچند این به آن  معنی نیســت که غرب برای دستیابی به این هدف حاضر به 
اعطای هر امتیازی به ایران باشــد. از ســوی دیگر ترجیح روسیه به دلیل گرفتاری در 
جنگ اوکراین تعویــق توافق تا پایان عملیات در اوکراین و تحمیل شــرایط خود به 
زلنســکی و متحدان غربی اوکراین است. برآیند این شرایط درصورتی که جهت گیری 
مسئوالن «تأمین حداکثری منافع ملی» باشد، «تصمیم سیاسی» برای ریل گذاری جدید 
در سیاست خارجی، تبدیل مذاکرات با واسطه به گفت وگوهای رودررو با آمریکاست. 
امیرعبداللهیان گفته است «کشورهای اروپایی درخواست هایی را از ما به طور شفاهی 
مطرح کردند و در حال بررسی هستند که چگونه می توانند در حوزه انرژی با جمهوری 
اســالمی ایران همــکاری کنند». اقدامی کــه در صورت اســتفاده از توانمندی های 
دیپلماتیک داخلــی و فرصت های پیش رو در عرصه جهان، در کنار دســتاوردهای 
اقتصادی، بهبود شرایط برای پرداختن به توسعه و کاهش آالم مردم، سرعت پیشروی 

اسرائیل در حوزه پیرامونی ایران را تا حد معتنابهی کاهش خواهد داد.

ادامه از صفحه اول


