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شـــده و خطرات ســـايبري ناكارآمد عمل
كرده و بـــا ذات دايماً در حـــال تغيير اين
چالشهاهمسونشدهاست.برايرفعاين
ايرادات بايد با فرهنگ كشورهاي مختلف
از نو هماهنگ شـــد و انگيزههاي جديدي
را براي همكاريهـــاي بينالمللي يافت.
يك ايراد سازمان ملل تاكنون كم توجهي
به بنيادهاي سياســـي منازعات و اكتفا به
كدخدامنشيها بوده است و گوترش بايد
به جاي اكتفاي صـــرف به مأموريتهاي
صلح بيحاصل ،ريشـــههاي منازعات را
رديابي و آنها را خشك و كشورهاي حاضر
در اين تالشها را تقويت كند.
تغييرانگارههايسياسي
جهـ ــان بـ ــاز هـ ــم در حـ ــال تغييـ ــر
انگارههاي سياسـ ــي خود است و مهمتر از
هر مسألهاي لزوم تالش گوترش براي رفع

مردم اين قـــاره در آن چندان مورد توجه
قـــرار نميگيـــرد و اولويت به كشـــورهاي
غريبه صاحب تســـلط در اين كشـــورهاي
آفريقايي داده ميشود .گوترش براي حل
اين معضل بايد روال فعلي كار در شوراي
امنيت را به گونهاي عوض كند كه صداي
سه كشور آفريقايي عضو اين شورا بيش از
پيش شنيده شـــود و احساس كنند ميزان
تأثيرگذاريشان بر آراي اين شورا بيش از
گذشته شده است.
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امريكابايـــدازنظاميگريپرهيز
جويد
برخـــاف ادعاهاي قبلي دونالد ترامپ او
بخشـــي از رجحانهاي نظامـــي امريكا را
در قســـمتهايي از جهـــان حفظ خواهد
كرد و از هر يك از فرصتهاي مقرر براي
ســـخنراني در مجمـــع عمومي ســـازمان

جدي باشـــد ،گوترش بايـــد روال كار در
نهاد تحـــت اختيـــارش را طوري عوض
كند كه ديگر به چشـــم خـــود به آن نگاه
نشـــود و بـــراي ايـــن مهـــم بايـــد بينش
قويتر ،ارتباطات وســـيعتر و ايستادگي
بر ســـر اصول درست را در دستور كارش
قرار بدهد.
گوترش معتقد اســـت بايد از راههايي
وارد شـــود كـــه برخوردهـــاي فرهنگـــي و
اقتصـــادي بيـــن كشـــورها را بـــه حداقل
برساند و به كشورهاي مختلف تفهيم كند
كه حافظ هويت آنها است و اين نكته را به
اثبات برساند كه وسيلهاي در دست چند
دولت خاص نيســـت .او بايد كشـــورهايي
را كه پـــاي قراردادهـــاي بينالمللي خود
نميايســـتند به راه بياورد و به پايبندي به
اصول مقرر وادار كند.
رياسـ ــت در بدترين عصـ ــر ممكن و در

راههاي خلق جهاني هماهنگتر

سام داوز *

مترجم :وصال روحاني

انتصاب آنتونيو گوترش پرتغالي بهعنوان دبيركل جديد سازمان ملل اتفاقي
بـ ــود كه خيليها را متعجب كـ ــرد .زيرا او نه يك زن و نه يـ ــك فرد اهل اروپاي
شـ ــرقي اسـ ــت .بعد از  8مرتبه انتخاب متوالي مردان براي احراز اين سمت
بسـ ــياري از آگاهان و حتي اعضاي ارشد سـ ــازمان ملل منتظر منصوب شدن
يك زن به اين سـ ــمت بودند و عدهاي هم ميگفتنـ ــد نوبت انتصاب فردي از
اروپاي شرقي فرا رسيده است.

اهميتانتخابدستيارانيقوي
گوتـــرش بايد تيمي را شـــكل بدهد
كه ســـاير اعضايش قـــوه ديناميك
زيادي داشته باشند و از هر مقولهاي سر در
بياورند و شرط آن بسط اطالعات اعضاي
ارشد فعلي سازمان ملل و متحول كردن
آنها است .گوترش بايد با اعضاي كليدي
حكومتها و منجمله ســـفراي كشورها و
نماينـــدگان آنها در ســـازمان ملل ارتباط
عميقي برقرار كند و هر روز با آنها مبادله
اطالعات كند تا از هيچ رويدادي جا نماند.
آخريننسلبراينجاتكرهخاكي
بانكـــي مـــون ،دبيـــركل پيشـــين
سازمان ملل گفته اوضاع جهان بهقدري
خـــراب اســـت كـــه نســـل فعلـــي شـــايد
واپسين نسلي باشـــد كه هنوز ميتواند با
سالمســـازي هواي بســـيار آلوده شده كره
خاكي و تلطيف روابط مخدوش بسياري

تقويـــت نهادهـــاي بينالمللي و
شركتهايخصوصي
براي داشـــتن جهاني كه مبتني بر روابط
بهتر انســـان باشـــد ،ســـازمان ملـــل بايد
بسياري از اصول فعلي رايج در ارتباطات
كشـــورها را تغيير بدهـــد و مهمتر از همه
اينكه نهادهاي بينالمللي در كشـــورها را
فعالتـــر و از بخشهـــاي خصوصي براي
مشـــاركت در امـــور بينالمللـــي بيش از
گذشتهبهرهگيرد.
امـــروزه جهـــان سرشـــار از ســـازمانهاي
بينالمللي و ائتالفهاي موقتي شـــغلي
اســـت و با اينكه ممكن است در نگاه اول
اين پيوندها طيف و بردي در سطح همان
كشورهاي محل استقرار شركتها داشته
باشد اما چون گستره كاري اين شركتها
به كشـــورهاي مختلـــف بســـط مييابد،
ســـازمان ملل ميتواند با همسو ساختن
آنها با يكديگـــر جهـــان هماهنگتري را
بسازد .در حالي كه قواعد داخلي كشورها
در برخي زمينهها مانند بهداشـــت و امور
بازنشستگان مشابه اســـت ،چرا گوترش
حلقه اتحاد آنها را منســـجمتر و مقاومتر
نكند؟

بحـــث مهاجرتهـــا و جايـــگاه
پناهجويان
گوترش به ظاهر عالقه زيادي به انسانيت
و حفظ احترام آدمها از تبارها و كشورهاي
مختلف دارد و اوج آن ميتواند در مسأله
برخـــورد بـــا مهاجـــران و پناهجويـــان در
كشـــورهاي مختلف تجلي يابد .دشواري
بـــزرگ موجـــود ،نظـــر نامســـاعد مردم
كشـــورهايي اســـت كه مهاجران بـــه آنها
پـــا ميگذارنـــد و مـــردم آنها را نـــه فقط
محدودكننـــده زندگيخويش ميانگارند
بلكـــه بـــه ســـبب اقدامـــات تروريســـتي
معـــدودي از آنهـــا حتـــي از جانـــب آنان
احســـاس خطر جاني ميكنند .وقتي اين
رويكردها اوج ميگيرد مردم حتي دست
به ســـركوب فيزيكي مهاجـــران ميزنند
و محـــو ايـــن احســـاس در ذهـــن مـــردم
ســـختترين قســـمت از كارهاي متعدد
فراروي گوترش است.

دبیرکلهای سازمان ملل از بدو تأسیس تا کنون
داگ هامرشولد
()1961-1953

سوئد

ترگوه الی

پطرس پطرس غالی

()1952-1946

()1996-1992

نروژ

مصر

کورت والدهایم

بان کیمون

()1981-1972

اتریش

()2016-2007

کره جنوبی

خاویر پرز دکوئیار
()1991-1982

پرو

او تانت

کوفی عنان

میانمار

غنا

()1971-1961

تنشها بين سه قدرت اصلي جهان يعني
روسـ ــيه ،امريكا و چين اسـ ــت .ورود دونالد
ترامپ به كاخ سـ ــفيد به معنـ ــاي افزايش
حس مليگرايي در امريكا به بهاي ناديده
گرفتن دموكراسي واقعي و مخدوش كردن
هر چه بيشتر حقوق بشر است .شايد براي
مدتي روابط روسيه و امريكا گرمتر شود اما
اين اصالً به معناي حل مناقشات سوريه و
امن شدن عراق نيست .گوترش بايد اميال
كشـ ــورهاي عمده رو به رشد شامل برزيل،
آفريقاي جنوبي ،اندونزي ،سنگاپور و هند
را نيز قبل از آنكه به كجرويهاي احتمالي
منجر شود مهار و مديريت كند.

ناكارآمدي در عين داشتن ادوات
پيشرفته
گوترش نهادي را تحويل گرفته كه ظاهراً
از ادوات كارآمـــدي براي حل تعارضها و
رفع تناقضهاي مديريتي بهره ميگيرد
امـــا در برخورد با منازعـــات بينالمللي،
تحركات تروريستي ،جنايات سازماندهي

آفريقاراباوركنيد
در آفريقـــا همچنـــان امـــواج
نارضايتي برقـــرار اســـت و اين محصول
رواج سيستمهايي است كه خواستههاي

()2006-1997

ملل و نوبتهاي اختصاص يافته به اين
كشـــور در گردهماييهاي شـــوراي امنيت
بهـــره خواهـــد گرفـــت و البد ميكوشـــد
سياســـتهاي چند دهه اخيـــر امريكا در
ورود غيرقانوني به مناقشـــات منطقهاي
را توجيـــه كنـــد ولي تا زماني كـــه از حجم
نظاميگريهـــاي امريكا در جهان به طور
واقعي كاســـته نشـــود حرفهاي ترامپ
مثل اظهارات اوباما به درد سازمان ملل
نخواهدخورد.
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تغيير برداشـــتهاي موجود از
سازمانملل
پطرس غالي ،دبيركل ســـازمان ملل در
دهه  1990هميشـــه شـــوخي ميكرد كه
ســـازمان ملل به بهانهاي بـــراي توجيه
ضعفهـــاي سياســـي داخلي كشـــورها
تبديل شـــده است اما اگر اين يك تغيير

آنتونيو گوترش

()2017

عکسun :

گوترش براساس خصلتهايي همچون
نـــوع حضـــورش در عرصههاي سياســـي
و اجتماعـــي و ايجاد تصويري مناســـب از
خود براي اين ســـمت انتخاب شـــد .ابتدا
كانديداهـــاي احـــراز اين ســـمت فيلمها
و تيزرهايـــي از خـــود كـــه در بردارنـــده
اطالعاتي پيرامون آنها و ديدگاههايشـــان
بود ارائه دادند و ســـپس اعضاي سازمان
ملـــل در روالـــي شـــبيه بـــه بازپرســـي دو
ســـاعت از آنها با وســـعت هر چه بيشتر
پرس و جو كردند.
آنچـــه گوتـــرش را در ايـــن روال نفســـگير
بازپرسي پيروز و صاحب عنوان فوق كرد،
آرامشـــش زير فشار عصبي ،هشيارياش
در تشـــريح روابـــط بينالملـــل و تجربـــه
او در موشـــكافي مســـائل مختلـــف بود.
او ايـــن شـــانس را هم آورد كـــه دو بانویی
کـــه رقيب اصلـــي او بودند نـــه از اروپاي
شـــرقي بلكه از نيوزيلند و آرژانتين بودند
و در نتيجه انتصاب احتمالي هلن كالرك
ســـوزانا مالكورا نميتوانست افرادي را كه
ميگفتنـــد دبيـــركل جديد بايـــد از بلوك
شرق بيايد ،راضي كند.
رزومه قوي سياســـي گوترش البته ســـهم
نخســـت را در پيـــروزي وي در اين كورس
ويـــژه داشـــت .وي نـــه تنهـــا در مقطعي
نخســـتوزير پرتغال بود بلكـــه به مدت
شش سال نهاد موسوم به «سوسياليسم
بينالملـــل» را هدايت ميكـــرد .پيروزي
گوترش اتفاق شيرين بزرگي براي اوست
اما براي ساير سياستپيشـــههاي اروپاي

غربي بســـان مرگ است .زيرا بعيد است
ســـازمان ملل پـــس از انتخابهاي مكرر
مردانـــي از اين قاره بـــراي مدتي طوالني
فرد ديگـــري را از اين منطقه جهان براي
هدايت خود برگزيند.
اگر موارد فوق را كنار بگذاريم ،مجموعاً
مرد مناســـبي براي هدايت سازمان ملل
انتخاب شـــده اســـت اما گوترش بايد در
مـــورد فرصتها و چالشهـــاي مختلف
هوشـــمندانه عمل كند و با مســـائل ذيل
برخوردي مدبرانه داشته باشد.

از كشـــورها با يكديگر قدمهايي را در اين
راههـــا بـــردارد زيرا وقتي دبيـــركل بعدي
بيايـــد ،روابط كشـــورها مخدوشتر و اليه
اوزون پـــر حفرهتر از امروز و بازگشـــت به
شـــرايط طبيعي نزديك بـــه غير ممكن
خواهد بود .براي دســـتيابي بـــه اينامر و
بهتر ســـاختن شرايط زيســـتي كره زمين،
سازمان ملل بايد ضمن محترم شمردن
قواعد بينالمللي فعلي از پيشرفتهاي
حاصـــل در امور هـــوا و فضـــا و همچنين
رشـــتههاي پزشـــكي و امكانات تكنولوژي
بيشترين بهره را بگيرد .سازمان ملل بايد
پيش از هر چيزي از آلودگي هوا در سطح
دنيـــا بكاهـــد كه اينـــك در كمتر كشـــوري
ميتوان از رشد آن در امان بود.

بسطوتقويتحقوقبشر
گوترش با جهاني طرف اســـت كه
سرشـــار از برخوردهـــاي متنوع با
مســـأله حقوق بشر اســـت و هيچيك نيز
وجود ايراداتي را در اين زمينه نميپذيرند.
از همـــه عجيبتـــر و مســـخرهتر ابقـــاي
عربستان در شـــوراي حقوق بشر سازمان
ملل باوجود يك سال و نيم بمب ريختن
روي سر مردم بينواي يمن است .گوترش
تـــا زماني که اينگونه امور ناســـره را حذف
نكنـــد خودش و رياســـتش جـــدي گرفته
نخواهندشد.

امروزه جهان
سرشار از
سازمانهاي
بينالمللي و
ائتالفهاي موقتي
شغلي است هر
چند گستره كاري
اين شركتها به
كشورهاي مختلف
بسط مييابد،
سازمان ملل
ميتواند با همسو
ساختن آنها با
يكديگر جهان
هماهنگتري را
بسازد

پرتغال

نهايت اين از بد اقبالي گوترش است كه در
بدترين و پرتعارضترين شرايط دهههاي
اخير جهان مدير سازماني شده كه هر ساله
از سوي بسياري از كشورها به ضعف مفرط
در حـ ــل سـ ــتيزههاي ملـ ــي و برخوردهاي
بينالمللي متهم ميشـ ــود و در بسـ ــياري
از ايـ ــن دفعات ايـ ــن اتهامزنيهـ ــا بيپايه
نيست .او به حمايتهاي گسترده جهاني
نياز دارد كه متأسـ ــفانه عادت كرده اسـ ــت
سازمان ملل را نهادي كارآمد و منصف به
شمار نیاورد و در بسياري از موارد سازماني
توصيـ ــف كند كـ ــه حتـ ــي قطعنامههايش
هـ ــم به هيچ گرفتـ ــه ميشـ ــود و قلدرهاي
بينالمللي را به راه نميآورد.
*استاد دانشگاه اكسفورد و دستيار اول سابق كوفيعنان،
دبيركلپيشينسازمانملل
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نگاهی به کارنامه  10ساله بان کیمون

نسخههای مردی از شبهجزیره پرآشوب «کره» برای «زمین»
مترجم :فرحناز دهقی

ëëسنگالخهایمسیر
یمون
در دوران  10ساله ریاست بانک 
چالشهای سر راهش کم نبود ه است.
بحران ســـوریه یکـــی از آنهاســـت که او
بارها به دلیل بیتفاوتی و بیعملی در
مقابلش مورد هجوم انتقاد قرار گرفته
است .مخالفین کیمون معتقدند او با
در پیش گرفتن روحیه انفعالی بیش از
اندازهاش نتوانست نظر مثبت شورای
امنیـــت را بـــرای ارائه نقشـــه مداخله،
جلب کند.
مشـــاجره دائمـــی روســـیه و چیـــن
با امریـــکا ،بریتانیـــا و فرانســـه منجر به

وتوهایی از ســـوی آنها شـــد که شـــانس
هر اقدامـــی را در نطفه خفه میکرد .به
طوری که خـــود کیمون بارهـــا اعتراف
کرده بود ،زیر ســـایه این خصومتهای
پنهانـــی اعتبـــار ســـازمان ملـــل زیـــر
ســـؤال رفته اســـت .او ســـال گذشـــته در
مصاحبهای با استفاده از کلیدواژههایی
همچون «خشم» و «شرم» گفته بود که
روابط بینالمللی امروز وضعیت خوبی
ندارد و «جنگ باید متوقف شود».
از طـــرف دیگر بحـــران تروریســـم و
پناهجویی در طول مدیریت او به رشـــد
بیســـابقهای رســـید و بیبرنامگی او در

عکسAFP :

بـ ــان کیمون بـ ــرای منتقدینش بدترین دبیرکل سـ ــامان ملـ ــل در طول تاریخ
شکلگیریاش اسـ ــت .به زعم آنها او مدیری اسـ ــت که نه کاریزما داشت و نه
قدرت تصمیمگیری در مواقع بحرانی و سـ ــخت .مـ ــردی از ناکجاآباد که کمی
خجالتی است و بشـ ــدت ضعیف .نوع سـ ــبک و فقدان کاریزمای او در هنگام
مواجهه با رسانهها موجب شد که او مرد «نامرئی» نامیده شود و برخی اوقات
نیز حتی با انتقادهای بسیار محکمتری از جانب افرادی که از نزدیک با وی کار
میکردند ،مواجه شـ ــد .یادداشتهای افشا شده در سـ ــال  2010نشان میدهد
رئیس دفتر نظارت داخلی سـ ــازمان ملل متحد نیز به بان کی مون هشدار داده
بود که این نهاد تحت رهبری وی در فرآیند فروپاشی قرار گرفته است .در نگاه
موافقینش اما ،او یک مدیر آرام و ثابتقدم اسـ ــت که توانسته در طی دوران
 10سـ ــاله ریاسـ ــتش بر سـ ــازمان ملل که یکی از پرچالشتریـ ــن دهههای تاریخ
معاصر بوده ،اتفاقات بزرگی را رقـ ــم بزند .اکنون با پایان گرفتن مدیریت او بر
سازمانملل ،فارغ از جانبداری یا زیر هجوم انتقاد بردنش ،خوب است نگاهی
کنیم به آنچه او در دو دوره پنج ساله ریاستش برای جهان انجام داده است:

برابر آن ،صف منتقدین او را طوالنیتر
کرد .همچنین بسیار مشکل است که از
عملکـــرد بان کیمـــون در مقابل جنگ
داخلی سریالنکا دفاع کرد .بیعملی او
در مقابل از هم پاشیدگی سودان جنوبی
و یمن هم مزید بر علت شده است.
هنگامـــی کـــه صلحبانان ســـازمان
ملل مورد اتهام سوءاســـتفاده جنســـی
در آفریقای مرکزی قرار گرفتند ،ضربه
دیگری بر وجهـــه مدیریت کیمون فرو
آمد .در ســـال  2015بیـــش از  100مورد
آزار جنســـی گزارش شد و  25مورد تازه
هم در ســـال گذشـــته تا نشـــان دهد که

هیـــچ برخورد جدیای بـــا خاطیان امر
صورت نگرفته است .الزم به ذکر است
که البته این تعداد ،مواردی است که به
ثبت رســـیده و رسانهای شـــده است .از
ش شده تاکنون تنها
بین این موارد گزار 
به  17مورد آن رسیدگی شده و تنها یک
مجرم بـــا  9روز تعلیـــق از کار ،مجازات
شده است .بیســـرانجامی این پرونده
باعـــث شـــده تـــا بســـیاری از منتقدین
کیمون او را به الپوشـــانی این مســـأله
متهم کنند.
یکی از مشقتبارترین بحرانهایی
که «بـــان» در مقام دبیرکلی ســـازمان

توافق پاریس
برای کاهش
گازهای گلخانهای
یکی از بزرگترین
رویدادهای
نویدبخش برای
آینده است که در
دوره ریاست «بان»
اتفاق افتاده است

ملل در  10ســـال گذشـــته با آن دست و
پنجه نرم کرد ،شـــیوع بیماری وبا پس
از زلزلـــه در هائیتی در ســـال  2010بوده
اســـت .این بیماری بدن  780هزار نفر
را مـــورد حمله قـــرار داد و جـــان بیش
از  9هـــزار نفـــر را گرفـــت .متخصصین
معتقدنـــد که منبع شـــیوع این بیماری
یکـــی از کمپهای صلحبانی ســـازمان
ملل بـــود که پـــس از زلزلـــه در هائیتی
ایجـــاد شـــده بود .ســـازمان ملـــل برای
مدتهـــا زیـــر بـــار آن نمیرفـــت امـــا
ســـرانجام در ماه آگوســـت سال گذشته
اعتراف کرد ،در فراگیرشدن این بیماری
مرگبـــار نقش کوچکی داشـــته اســـت و
در مجمـــوع بـــان کیمون ،هشـــتمین
دبیـــرکل ســـازمان ملل نقـــاط ضعف
زیـــادی در کارنامهاش دارد تا ثابت کند
که انتخابـــش چندان به نفع مردم دنیا
نبوده است.
ëëموفقیتها
امـــا آن روی ســـکه ریاســـت او،
مجموعه اتفاقاتی اســـت که در یکی از
پرتنشتریـــن برهههـــای زمانی به ثمر
نشسته اســـت .نرخ فقر و مرگ کودکان
کاهـــش پیـــدا کـــرده؛ تعـــداد دختران
تحصیلکرده بیشـــتر شـــده و جهـــان از
خطـــر گردنه جنگ جهانـــی دیگری به
سالمت عبور کرده است.

در مـــورد تغییـــرات آب و هوایـــی و
گرمترشـــدن کره زمیـــن اتفاقات خوبی
افتاده است :توافق پاریس برای کاهش
گازهـــای گلخانـــهای یکـــی از بزرگترین
رویدادهـــای نویدبخـــش بـــرای آینـــده
حیات انســـانها روی زمین است که در
دوره ریاست «بان» اتفاق افتاده است.
او در تابســـتان سال گذشـــته درباره این
توافق شـــادمانه گفت«:بـــا هر معیاری
ایـــن یکـــی از پرافتخارتریـــن لحظـــات
زندگیام اســـت ،توافق پاریس تمامی
انرژی و اشـــتیاق من را صرف خود کرد
و حاال بسیار خوشحالم که این تالشها
به ثمر نشست».
او در ادامـــه درباره ایـــن توافق گفته:
«هنگامی کـــه کارم را بهعنوان دبیرکل
ســـازمان ملل آغاز کردم ،هیچ تدبیری
درباره تغییرات آب وهوایی نیاندیشیده
شـــده بود و تصمیمی اتخاذ نشده بود.
حتی برخی از کارمندانم به من هشدار
دادند کـــه این پرونـــده بســـیار پیچیده
اســـت و ورود من به آن ریســـک بزرگی
خواهد بود؛ چرا که احتمال شکست در
آن باال بود .اما من به آنها گفتم که هیچ
چارهای نیست؛ چرا که ما تنها یک کره
برای زندگی کردن داریم».
بـــر اســـاس گزارشهـــا حـــاال کـــه
بانکیمون از مســـئولیتش در سازمان
ملل فارغ شـــده ،بـــه احتمـــال زیاد در

انتخابات ریاســـت جمهوری کشورش،
کره جنوبی شـــرکت خواهد کرد .وی در
نیویورک بـــه خبرنگاران کـــرهای گفت
اگر تجربه  10سالهاش ب هعنوان دبیرکل
ســـازمان ملـــل بـــرای کشـــورش مفید
باشـــد ،مایل است در انتخابات ریاست
جمهوری کرهجنوبی شرکت کند.
هنگامی که در آخرین مصاحبهاش
از او خواسته شـــد از کارنامهاش در طی
این ســـالها دفاع کنـــد ،گفت«:کارنامه
من توســـط تاریخ و آینـــدگان قضاوت
خواهـــد شـــد .مـــن تمامـــی تـــاش و
اشتیاقم را برای دفاع از مردم بیدفاع
کـــردم و تـــاش کـــردم صـــدای مردم
بیصدا باشم».
وی کـــه در طـــول  10ســـال تصـــدی
این مقام جوایزی نظیر نشـــان دوستی
دولت ازبکســـتان ،نشـــان افتخار دولت
اتریش یا جایزه جیمز ون فلیت دولت
کـــره جنوبـــی را نصیـــب خود کـــرده در
آخریـــن ســـخنرانی ماه دســـامبر 2016
خود اعتـــراف کرده بود که گرچه در این
 10سال همه وقت و انرژیاش را صرف
انجـــام وظایفی که بـــه عهده داشـــته،
کـــرده اســـت امـــا در حالی بـــه کار خود
پایان میدهد که بسیاری از تالشهای
او بیثمر مانده و میراثی از شکســـت را
برای جانشین خود باقی گذاشته است.
ëëمنابع:تلگراف/گاردین

