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آخرین تحوالت افغانستان در 
آستانه برگزاری انتخابات

انتخابات ریاســت جمهوری افغانســتان 
در حالی قرار است ششــم مهر ) ۲۸ سپتامبر( 
امسال برگزار شود که مذاکرات صلح این کشور 
با حضور بازیگران بین المللی همچنان الینحل 
باقی مانده و ناامنی هــا هم افزایش یافته و این 
موضوع بازیگران سیاســی و مردم افغانستان 
را برای برگزاری آن در موعد مقرر ســردرگم 

کرده است.
این مذاکــرات که بارها و طی ســال ها در 
کشورهای مختلف منطقه و فرامنطقه ای برای 
استقرار صلح و ثبات در این کشور برگزار شد با 
دخالت قدرت های فرامنطقه ای به ویژه آمریکا 
به بن بست رسید تا مردم این کشور به راحتی 
نتوانند برای تعیین سرنوشت سیاسی و امنیتی 
و به تبع آن امنیت اقتصــادی و تداوم حیات 

فرهنگی خود تصمیم بگیرند.
بر اســاس تصمیم مســئوالن انتخاباتی 
افغانســتان ایــن انتخابات ابتدا قــرار بود در 
فروردین ۹۸ برگزار شود که به گفته مقامات 
آگاه با فشــار آمریکا با بهانه مشکالت امنیتی 
برای تیرماه به تاخیر افتــاد و مجددا برای بار 
دوم تاریخ آن به مهر تغییر کــرد. با این وجود 
افغانی ها همچنــان در برگــزاری انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور در مهر ماه تردید 

دارند.
با وجود این که نمایندگان گــروه طالبان 
افغانســتان در قطر به ســر می برند تا بدون 
حضور نماینده دولت این کشــور با آمریکا و با 
حضور اســکات میلر فرمانده نیروهای پیمان 
آتالنتیک شــمالی ناتو در افغانستان در دور 
نهم گفت وگوهای صلح این کشــور شــرکت 
کنند، گمانه زنی ها برای امضــای توافقنامه 
بین دو طرف در آینــده نزدیک چندان جدی 
نیست چون سهیل شاهین سخنگوی طالبان 
در حساب توئیتری خود توافق میان طالبان و 
آمریکا بر سر تعیین دولت موقت در افغانستان 

را رد کرد.
اگرچه در پایان هشتمین دور گفت  وگوهای 
آمریکا و طالبان در قطر، ابراز امیدواری شده بود 
که این گفت وگوها به زودی به نتیجه برسند، اما 
شواهد امر نشــان می دهد که نهمین دور این 
مذاکرات نیز بی نتیجه باقی بماند تا استخوانی 
در میان زخم ناامنی این کشور برای برگزاری 
انتخابات سرنوشت ســازی باشد که تا یک ماه 

دیگر قرار است در این کشور برگزار شود.

گزارش های از نهمین دور مذاکرات حاکی 
اســت که چهار محور اصلــی توافقنامه صلح 
آمریکا و طالبان شــامل مواردی چون خروج 
نیروهای آمریکایی از افغانســتان، همکاری 
طالبان در مبارزه با القاعده، اعالم آتش  بس و 
آغاز مذاکرات رو در رو با حکومت افغانستان می 
شــود، محورهایی که به نظر کارشناسان بعید 
است طرفین بتوانند برسر آن ها به یک توافق 

منطقی و نهایی برسند.
از سوی دیگر سایه مذاکرات صلح ناموفق 
با آمریکا بر انتخابات این کشــور سایه افکنده 
است و هم از ســوی دیگر برگزاری موفق این 
انتخابات در ســایه از ابهام قرار گرفته اســت، 
چون روند صلح در این کشور به سمتی می رود 
که احتمال به تعویق افتادن چندباره برگزاری 
این انتخابات بیشتر می شود و این یعنی عدم 
اســتقرار حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت 

خود است.
روند تحوالت در این کشور برای حرکت از 
انتخابات به ســوی صلح و برعکس آن، به دور 
باطلی در عرصه اجتماعی این کشــور تبدیل 

شده است 
به اعتقاد تحلیلگران جــز در پیش گرفتن 
یک عزم و اراده قوی از ســوی ملت و بازیگران 
سیاســی و اقتصادی راهی دیگر برای بیرون 

رفت از این شرایط وجود ندارد.
فقدان این عزم قوی ملی و نیز بحران های 
سیاســی و امنیتی که بازیگران فرامنطقه ای 
بــا اهــداف خــاص در ایــن کشــور ایجاد 
می کنند موجب شــده اســت که مردم این 
کشــور همچنان در یک ســردرگمی جدی 
برای مطالبــه صلح و یا به پــای صندوق رای 
 آمدن برای تعیین سرنوشــت سیاســی خود 

باقی بمانند.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

هــزاران پناهجــوی روهینگیایی 
دومین سالگرد ورود خود به بنگالدش 
را با تظاهرات و عبادت گرامی  داشتند؛ 
هدف آن ها از این تظاهرات درخواست 
از میانمار برای اعطای شهروندی و دیگر 
حقوق ذاتی خود پیش از موافقت برای 

بازگشت به کشورشان است.
ذکیر حســن، افســر پلیــس به 
خبرگزاری فرانســه گفت که نزدیک 
به ۲00 هــزار روهینگیایــی در این 
گردهم آیــی صلح آمیز کــه با حضور 
نمایندگان سازمان ملل  متحد همراه 
بود، در کمــپ کوتوپالونــگ در بازار 

کوگس بنگالدش شرکت داشتند.
کودکان، زنان با پوشــش حجاب 
و مردانی کــه عبا بر تن داشــتند و در 
بزرگ ترین کمــپ پناهجویان جهان 
برای گرامیداشــت کشته شدگان به 
گفته خودشــان »روز نسل کشی« در 
حال تظاهرات بودند، فریاد می زنند: اهلل 
اکبر، زنده باد روهینگیا.  برخی از آن ها 

پالکاردها و بنرهایی در دست داشتند 
که روی آن ها نوشته بود: »نباید تکرار 
شود؛ روز یادبود نسل کشی روهینگیا« 

و یا »شهروندی ما را پس بدهید.«
در ۲5 اوت ۲017 )ســوم شهریور 
13۹6( نزدیــک بــه 740 هــزار 
روهینگیای اکثریت مســلمان استان 
راخین میانمار به بنگالدش گریختند و 
به ۲00 هزار مسلمان دیگر حاضر در آنجا 
پیوستند، چراکه نیروهای مسلح میانمار 
پس از چند حمله به ایستگاه های امنیتی 
این کشور، سرکوب های خشونت باری 
را علیه آنها اعمال کردند. تظاهرات  روز 
یک شــنبه به دنبال شکست دومین 
تالش دولت میانمار برای بازگرداندن 
پناهجویــان روهینگایی به کشــور 
صورت گرفت؛ هیــچ روهینگیایی با 
شــرایط کنونی تمایل به بازگشت به 
مرزهای این کشور را ندارد. محیب اهلل، 
یکی از برگزارکنندگان اعتراضات روز 
یک شنبه، به خبرگزاری اسوشیتدپرس 
گفت: ما می خواهیم به جهان بگوییم 
که ما خواهان بازگرداندن حقوق خود 
هستیم، ما شهروندیمان را می خواهیم، 
ما خانه و زمینمان را می خواهیم. میانمار 

کشور ما است و ما روهینگیایی هستیم.
طیبه خاتون، 50 ساله درحالی که 
اشک هایش به روی گونه هایش جاری 
بود، گفت: من به اینجا آمده ام چون به 
دنبال اجرای عدالت بــرای قاتالن دو 
پسرم هســتم. من همچنان به دنبال 

عدالت تا آخرین نفسم هستم.
زندگی نیم میلیون روهینگیایی 
در اردوگاه های غیرقابل سکونت 

روز یکشــنبه، پلیــس بنگالدش 
گفت که آنها با شلیک به دو پناهجو در 
جریان یک درگیری مسلحانه در اروگاه 
پناهجویان، آن هــا را از پای درآوردند؛ 
چراکه آن دو متهم به کشــتن دو مقام 

حزب حاکم بنگالدش بودند.
نزدیک به نیم میلیون روهینگیایی 
در اردوگاه های غیرقابل ســکونت در 
جنوب شرق بنگالدش زندگی می کنند.

اســتفانی دکر، خبرنــگار الجزیره 
که از کوتوپالونگ، کمپ پناهجویان، 
گزارش می کرد،  گفــت: مقیاس این 
کمپ در حد تصور هیچ کس نیســت. 
این اردوگاه جمعیتــی اندازه جمعیت 
اسالم آباد یا اســلو دارد. شهری کامال 
ساخته شده برای پناهجویان، اما بدون 

زیرساخت های الزم به منظور سکونت.
بنگالدش و میانمار در نوامبر سال 
۲017 )مرداد شــهریور ۹6( با امضای 
توافق نامه ای قصد داشتند پناهجویان 

را طی دو سال به میانمار بازگردانند.
بنگالدش قصد داشت روز پنج شنبه 
هفته گذشته برای دومین بار با کمک 
آژانس پناهجویان سازمان ملل متحد 
بازگرداندن سه هزار و 450 روهینگیایی 
را آغاز کند؛ پیش تر در ماه نوامبر گذشته 
نیز چنین تالشــی صورت گرفته بود، 
اما کســی به طور داوطلبانه خواستار 

بازگشت به میانمار نشد.
نور حسین به الجزیره گفت: آن ها از ما 

پرسیدند که آیا قصد بازگشت به میانمار 
داریم و من گفتم نه. آن ها پرسیدند چرا؟ 
من گفتم که خانه های ما را سوزانده اند، 
اعضای خانواده ما مورد تجاوز و قتل قرار 
گرفته اند، به این دلیل است که ما به این 
کمپ آمده ایم؛ چطور می توانیم به آنجا 
بازگردیم در حالی کــه نمی دانیم در 
آنجا ایمن هستیم یا خیر. محیب اهلل، 
رهبر روهینگیایی اعتراضات، گفت که 
اقلیت های بی خانمان قصد بازگشت به 
خانه را دارند، اما به شرطی که شهروندی 
و امنیتشان تضمین شود و اجازه اسکان 
در روســتای خود را بیابند. دکر گفت 
که عمده این افراد آنقدر آسیب دیده و 
ترسیده هستند که نمی توانند بازگردند.

وی افزود: گزارش هایی وجود دارد که 
اکثر خانه های این افراد از سوی مقامات با 
خاک یکسان شده اند و خانه های دیگری 
به جای آن ها بنا شده است. پس این افراد 
قرار است به کجا بازگردند؟ دکر گفت: 
مسائلی وجود دارند که به آن ها پرداخته 
نشده است و من فکر می کنم مردم حق 
دارند که بگویند این مشکلی بلندمدت 

برای بنگالدش و کل منطقه است.
اتهام میانمار؛ جنایت علیه 

بشریت و نسل کشی
بر اســاس تحقیقاتی که از ســوی 
ســازمان ملل متحد انجام شده است،  
فرماندهان ارشــد نظامی میانمار باید 
برای اتهام نسل کشی، جرائم جنگی و 
جنایت علیه بشریت در جریان سرکوب 
مسلمانان روهینگیا مورد محاکمه قرار 
می گرفتند. میانمار ایــن اتهامات را از 

جانب خود رد کرده است.
روز پنج شنبه، کمیته حقیقت یاب 
مستقل سازمان ملل متحد در میانمار 
گزارش جدیدی منتشر کرد که مدارکی 
در مورد تجاوز به زنــان روهینگیایی 
از سوی نیروهای امنیتی میانمار ارائه 
می کرد که نشــان مــی داد تجاوزها 
سیســتماتیک بوده و حاکــی از قصد 
میانمار برای نسل کشــی بوده است. 
این گــزارش می گفت که تبعیضی که 
دولت میانمار علیه روهینگیا در زمان 
صلح اعمال می کرد،  منجر به تشــدید 

خشونت های جنســی علیه آن ها در 
زمان منازعات شد. سازمان ملل بحران 
روهینگیا را نمونه کاملی از پاک سازی 
نژادی خواند که دولتی علیه یک جامعه 
اقلیت اعمال می کند. ســازمان ملی 
روهینگیای آراکان )ARNO( واقع 
در بریتانیا، روز یکشنبه در بیانیه ای اعالم 
کرد که نسل کشــی روهینگیا آخرین 
گام به منظور تداوم آزار و اذیت و کمپین 
عمدی ترور، خشونت، قتل و تجاوز به 
عنف مردمی اســت که از سال ها پیش 
آغاز شــده بود. در ادامه این بیانیه آمده 
بود: امروز ما یاد و خاطره آن هایی که به 
عنوان قهرمانان شهید شدند را زنده نگه 
می داریم و این یاد برای ما همیشه زنده 
خواهد ماند. پس از ســرکوب گسترده 
مسلمانان روهینگیایی در سال ۲017، 
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان 
ملل متحد در گزارش های اولیه تأکید 
کره بود کــه نظامیان میانمــار عامل 
اصلی نسل کشی هدفمند این جمعیت 
مسلمان هستند و این نظامیان از هیچ 
جنایت جنگی علیه روهینگیایی ها کوتاه 
نیامده اند و بعد از آن بود که ارتش میانمار 

بدنام ترین ارتش جهان نام گرفت.
نظامیــان میانماری موســوم به 
تاتمادو در جریان حمله به مسلمانان 
روهینگیایی متهم به صدها مورد تجاوز 

به زنان و دختران شدند.
بر اســاس گزارش ســازمان ملل 
تاتمادو از سوی شبکه ای از شرکت های 
داخلی و خارجی اداره می شود و خدمات 
و پشتیبانی  الزم به نیروهای امنیتی را 

ارائه می کند.

همزمان با »روز نسل کشی« برگزار شد؛

تظاهرات پناهجویان روهینگیا در اردوگاه بنگالدش
تظاهرات  به دنبال شکست 

دومین تالش دولت 
میانمار برای بازگرداندن 

پناهجویان روهینگیایی به 
این کشور صورت گرفت؛ 

هیچ روهینگیایی با شرایط 
کنونی تمایل به بازگشت به 
مرزهای این کشور را ندارد

محیب اهلل، رهبر 
روهینگیایی اعتراضات، 

گفت که اقلیت های 
بی خانمان قصد بازگشت به 
خانه را دارند، اما به شرطی 
که شهروندی و امنیتشان 

تضمین شود و اجازه اسکان 
در روستای خود را بیابند
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اهالی شــهر مرزی الرمثا یکشــنبه شــب )ســوم شــهریور ماه( نیز به اعتراضات خود علیه محدودیت های 
جدیــد گمرکی دولــت امان به صــورت مســالمت آمیز ادامــه دادند. بــه گــزارش خبرگزاری عمــون اردن، 
 ده ها اردنی بــا تجمــع در میدان اصلی شــهر خواســتار آزادی دستگیرشــدگان اعتراضات یکشــنبه شــب 

)سوم شهریور ماه( شدند.
نیروهای امنیتی 16 نفر را در اعتراضات جمعه و شــنبه )یکم و دوم شهریور ماه( اهالی الرمثا دستگیر کردند. در 
همین راســتا  یک منبع امنیتی اعالم کرد که هیچ گونه اقدام خشونت آمیزی از سوی مردم ثبت نشده است. دولت 

اردن تالش می کند با نمایندگانی از البحاره به توافق برسند.
البحاره به افرادی در این شهر گفته می شود که از راه جا به جایی مسافران میان اردن و سوریه و حمل محموله هایی 
که اجازه ورود به کشور دارند، ارتزاق می کنند. حوادث شهر مرزی الرمثا واقع در 
شمال اردن با وجود نشســت های پی درپی وزرا با نمایندگان این شهر هم چنان 
ادامه دارد. اعتراضات اهالی اردن در پی محدودیت های جدید گمرکی دولت در 
گذرگاه جابر نصیب میان سوریه و اردن صورت گرفته است. دولت اردن همچنان 
با بحران قاچاق سیگار دســت و پنجه نرم می  کند و به تازگی اعالم کرده است که 

حمل بیش از یک جعبه سیگار از گذرگاه های مرزی قاچاق محسوب می شود. 

سازمان مرکزی خدمات بهداشتی بنگالدش دیروز اعالم کرد که در سال جاری بیش از 63 هزار نفر در این کشور به 
بیماری خطرناک ویروسی تب دنگی مبتال شدند که از این میان 16۹ نفر جان خود را از دست دادند.

خبرگزاری ای ان آی هند روز دوشنبه )چهارم شهریور ماه( نوشت: سازمان مرکزی خدمات بهداشتی بنگالدش که 
تحت نظر وزارت بهداشت این کشور فعالیت می کند تایید کرد که تاکنون 16۹ نفر به دلیل ابتال به بیماری تب دنگی 

جان خود را از دست دادند.
در حالی که تا پایان روز یکشنبه )سوم شهریور ماه( گذشته آمار یک هزار و ۲۹۹ مورد جدید ابتال به این بیماری در 

بیمارستان های بنگالدش به ثبت رسیده است.
سال گذشــته 10 هزار و 14۸ نفر در بنگالدش به بیماری تب دنگی مبتال شده بودند که ۲6 نفر آن ها جان خود را از 

دست دادند.
تب دنگی یکی از بیماری هایی است که پشه موســوم به ایدیس اجیپتی ناقل 

ویروس زیکا از جمله عامل انتقال و شیوع آن شناخته شده است. 
به گفته کارشناسان بهداشتی ساختمان های کثیف و آلوده، دفن غیر بهداشتی 
زباله ، محیط های کثیف و آلوده و شروع باران های موسمی از جمله علل افزایش ابتال 

به تب دنگی است.

شیوع گسترده بیماری مهلک دنگی مقامات بنگالدشی را نگران کردادامه تنش ها در شهر مرزی اردن

حسن نصراهلل، رهبر حزب اهلل لبنان، در واکنش به سقوط 
دو پهپاد بر فراز بیروت، به نیروهای اسرائیلی هشدار داد که 
آماده پاسخ »قریب الوقوع« این گروه باشند. او همچنین گفت 

حزب اهلل لبنان وارد فاز تازه ای از مقابله با اسرائیل شده است.
نصراهلل گفت: حزب اهلل هر چه در توان دارد به کار می گیرد 
تا مانع حمالت پهپادهای اســرائیل به لبنان شود. رهبر 
حزب اهلل افزود: »من به شــهروندان شمال اسرائیل و تمام 
سکنه فلسطین اشــغالی می گویم، زندگی عادی نداشته 
باشید. احساس امنیت نکنید و حتی یک ثانیه شک نکنید که 
حزب اهلل چنین تجاوزی را تحمل نخواهد کرد.«  او پهپادی 
را که در جنوب بیروت ســقوط کرد یک پهپاد »دومتری 
درجه باالی نظامی« و آن عملیات را »انتحاری« خواند. رهبر 
حزب اهلل تایید کرد که دو عضو حزب اهلل در حومه دمشق در 
حمله جنگنده های اسرائیل کشته اند اما گفت هدف حمله 
پایگاه سپاه قدس سپاه پاسداران نبوده است. حسن نصراهلل 
خطاب به »دنیا« گفت اگر »اسرائیل کسی از برادران ما را در 

سوریه بکشد، ما در لبنان به آن پاسخ خواهیم داد نه در مزارع 
شبعا.« او خطاب به ارتش اسرائیل گفت: »به ارتش اسرائیل 
مستقر در مرز می گویم در آماده باش کامل منتظر باشید. 
یک روز، دو روز یا سه روز، فقط منتظر باشید.« سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان، هم روز یکشنبه ورود دو پهپاد اسرائیلی 
به فضای هوایی لبنان را محکوم کرد و این »تجاوز جدید« را 
»تهدیدی برای ثبات منطقه« و »حمله آشکار به حاکمیت 

ملی لبنان« خواند.

رجب طیــب اردوغــان رئیس جمهــوری ترکیه 
امروز )پنج شــهریور مــاه( در ســفر یــک روزه به 
مســکو پایتخت روســیه با والدیمیر پوتین همتای 
روســی خود دیدار و بر اســاس گزارش رســانه های 
 ترکیه آخرین تحوالت در شــمال ســوریه را بررسی 

خواهد کرد.
دفتر مطبوعاتی نهاد ریاســت جمهوری ترکیه در 
خبر خود به اهداف اردوغان در ســفر به روسیه اشاره 
مســتقیم نکرده، ولی با توجه به وضعیت جنوب شرق 
ترکیه و شمال سوریه به خصوص درگیری ها در استان 
ادلب را باید یکی از محورهای اصلی و اساسی این سفر 
ذکر کرد. در راســتای ایجاد مناطق کاهش تنش در 
ارتباط با بحران سوریه که از ۹ سال قبل در جریان است، 
روسای جمهوری سه کشــور ایران، روسیه و ترکیه به 
صورت منظم با یکدیگر دیدار و گفت وگو  و در ارتباط با 

این بحران تبادل نظر کردند .

نشست سه جانبه آتی سران سه کشور قرار است ۲5  
شهریور ماه در مســکو برگزار شود، ولی سفر اردوغان 
به روسیه ۲0 روز قبل از این نشست به دنبال تحوالت 
روزهای اخیر در اســتان ادلــب و آزادی بخش هایی 
از این اســتان از ســوی نیروهای نظامی ســوریه 5 
سال پس از اشــغال آن توســط تروریست های مورد 
 حمایت برخی کشــورهای غرب عربی صهیونیستی، 

صورت می گیرد.

حسن نصراهلل: اسرائیل آماده پاسخ قریب الوقوع باشدسفر غیرمنتظره اردوغان به مسکو
خبرخبر


