
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، صدها هزار روهینجایی در هفته های اخیر وارد بنگالدش شده اند. آن ها از خشونت های میانمار فراری شده اند؛ جایی که این اقلیت مسلمان بی کشور چندین دهه مورد اذیت و 
آزار قرار گرفته اند. داالیی الما، رهبر معنوی بوداییان تب علیه این خشونت ها سخن گفت؛ خشونتی که به گفته مخبر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار جان حداقل بیش از ۱۰۰۰ تن را که اکثر مسلمانان روهینجایی 
بودند، گرفته است. داالیی الما در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد این بحران گفت: آن کسانی که به نوعی برخی از مسلمانان را آزار و اذیت می کنند، باید بودا را به یاد داشته باشند. قطعا بودا به یاری آن مسلمانان ستم دیده 
می آید. من درد آن ها را حس می کنم. بسیار غم انگیز است. این رهبر ۸۲ ساله تبتی همچنین در جریان سفر به ایرلند شمالی با بیان اینکه اتحادیه اروپا را تحسین می کند، خواستار قرن صلح شد. او تاکید کرد: هدف ما باید یک 

قرن صلح، یک قرن مذاکره بر پایه حس یگانگی هفت میلیارد بشر باشد. باید با هم روی آن کار کنیم. به حد کافی جنگ، وحشت، بی اعتمادی و خشم وجود داشته است.
داالیی الما همچنین از پدیده گرمایش جهانی به عنوان فاجعه مهم یاد کرد.

مسائل  برخی  بنگالدشــی  فعال  امجدحســین 
پیرامون بحران کنونی در میانمار را تشــریح کرد و 

درباره »سوریه« شدن این کشور هشدار داد.
 )chittagong( امجد ساکن استان چیتاگنگ
در شرق بنگالدش است. او می گوید از سال 2012 
به طور جدی درباره مســلمانان میانمار و داســتان 
غم انگیــز آنــان کار فرهنگی می کنــد و دراین باره 

مستند سرزمین مادری را نیز تدوین کرده است.
امجدحسین با بیان اینکه روزهای چهارشنبه و 
پنج شــنبه هفته گذشته در مرز شاهد ورود آوارگان 
بــوده، گفت: تا کنــون تقریبا 400 هــزار نفر وارد 
بنگالدش شده اند اما آمار رسمی فقط از ورود 190 
هزار نفر صحبت می کند و فقط 10 درصد کســانی 

که پناهنده می شوند، جزء آمار محسوب می شوند.
او درباره وضعیت آوارگان گفت: کسانی که خود 
را به مرز بنگالدش می رســانند در وضعیت بســیار 
بدی هســتند، آن هــا یک هفته پیاده روی دشــوار 
می کنند و درحالی که حداقل ســه روز است چیزی 

نخورده اند به مرز می رســند و باید در آن جا منتظر 
اجازه عبور باشــند. امجد توضیح داد که در روزهای 
چهارشنبه و پنج شــنبه 100 هزار نفر را پشت مرز 
بنگالدش مشــاهده کرده که منتظــر صدور اجازه 
ورود بودند و در حال حاضر در شــرایط بسیار بدی 
به ســر می برند و گاهی 100 نفر مجبور هستند در 
یک مکان بســیار کوچک بخوابند و معموال غذایی 
برای خــوردن ندارند. امجدحســین رفتار مأموران 
بنگالدشــی را خوب توصیف کــرد و گفت که آن ها 
هیچ سالحی در دست ندارند و مشکلی تاکنون میان 
آوارگان و مأموران مرزی بنگالدش به وجود نیامده 
اســت. این فعال بنگالدشی در ادامه تأکید کرد که 
تا کنون هیچ کمکی از سوی نهادهای دولتی و غیر 
دولتی بنگالدشــی یا خارجی به آوارگان نشده است 
و فقط روز پنج شــنبه همسر رئیس جمهور ترکیه به 

بنگالدش آمد.
مذهب مسلمانان روهینگیا حنفی است

امجد حسین در بخش بعدی صحبت های خود، 

گفت که مذهب مســلمانان میانماری اهل ســنت 
حنفی اســت و با افزایش اقدامات خشونت بار علیه 
مســلمانان، گروه های تندرو و بــه اصطالح جهادی 

نیز در حال شکل گیری و رشد هستند.
جای پای عربستان در میانمار

امجد از ارتش آزادیبخــش روهینگیای آراکان 
)ARSA( یــاد کــرد و دربــاره رهبر ایــن گروه 
گفت: رهبــر این گروه به نام عطــاءاهلل از یک پدر 
روهینگیایی اســت که 40 ســال پیش به پاکستان 
مهاجرت کرد و عطاءاهلل در کراچی )پاکســتان( به 
دنیا آمد. او در عربســتان ســعودی به مدرسه رفته 
است و مسائل نظامی را در افغانستان آموزش دیده 

است.
این فعال بنگالدشــی در ادامــه گفت: در حال 
حاضر از عربســتان، پاکســتان، مالزی و کراچی به 
گروه ارتش آزادی بخــش روهینگیای آراکان کمک 

مالی می شود.
هشدار درباره سوریه ای شدن میانمار

امجد حســین معتقد اســت کــه وضعیت در 
میانمار به ســوی سوریه ای شــدن پیش می رود و 
در حالی که نشانه های فروکش کردن بحران سوریه 
و عراق خود را نشــان داده، گویی چین، روســیه و 
رژیم صهیونیســتی خواهان انتقال بحران به میانمار 
هســتند و این امکان دارد کــه القاعده و داعش در 
ایــن منطقه ظهور کنند. وی به مســئله نفت و گاز 
اشــاره کرد و با بیان اینکــه در منطقه آراکان نفت 
و گاز پیدا شــده اســت، این مســئله را در اتفاقات 
اخیر بی اثر ندانســت. او همچنین از نگرانی مقامات 
بنگالدشــی گفت و اینکه آن ها نگران ادعای ارضی 
از ســوی آوارگان در سال های آتی هستند. او گفت 
که دولت نه می تواند مانع از ورود آن ها شــود و نه 
می توانــد نگرانی خود را از ورود یک میلیون آواره به 
داخل کشــور بنگالدش پنهان سازد. حجت االسالم 
امجد حسین در پایان تصاویری که در ادامه می آید 
را نشــان می دهد و می گوید کــه خود او در مناطق 

مرزی از آوارگان میانماری گرفته است.

منابــع دیپلماتیک در مســکو پایتخت روســیه می 
گویند یک هیأت منتخب از جانب محمد بن سلمان چند 
روز قبــل با والدیمیــر پوتین دیدار کرده انــد تا او را به 
دخالت نداشتن عربستان در وقوع عملیات تروریستی در 

خاک روسیه متقاعد کنند.
منابــع دیپلماتیک روســیه اعالم کردنــد مأموریت 
ایــن هیأت، انتقــال پیام فــوری محمد بن ســلمان به 
رئیس جمهور روســیه اســت آن هم بعــد از ارائه دالیل 
غافل گیرکننــده ای کــه ســرگئی الوروف از طریق آن ها 
دست داشتن عربستان در حمایت از تروریست های روس 

را ثابت کرد.
ایــن منابــع افزودند ایــن هیئت همچنیــن حامل 
پیشــنهادی است درباره ســوریه و مذاکرات جاری میان 
وزارت خارجه روسیه و دیوان پادشاهی سعودی. جزئیات 
راه حل بحران ســوریه و راه های حفظ رابطه دوستانه دو 
طرف بدون بازگشــت مجدد بــه رویارویی های امنیتی و 

نظامی نیز در این پیشنهاد طرح شده است.

رابطه بحرانی بین مســکو و ریاض کــه در آن وزیر 
خارجه روسیه، شــروط خود را دیکته می کند محمد بن 
سلمان را برآشفته و او را به فرستادن یکی از نزدیک ترین 
مشاوران سیاسی خود به همراه رئیس اطالعات عربستان 

برای توضیح مستقیم مسائل برای پوتین واداشته است.
گفته می شــود پوتین از دو فرستاده ریاض استقبال 
کرده و دســت نوشــته بن ســلمان را هم دریافت نموده 
اســت، اما آن ها را برای بررســی پرونده هــای امنیتی و 

سیاســی مربوط به روابط دو طرف و راه حل های سیاسی 
سوریه به همتایان روس ارجاع داد.

پیشنهاد فرســتادگان بن ســلمان برای حل بحران 
ســوریه، گســترش نظام مصالحه و ایجاد فضای مناسب 
برای اعتمادســازی میان گروه های درگیر در سوریه بود 
که به منظور مشــارکت در مذاکرات سیاسی برای پایان 
دادن بــه جنگ و برقــراری ثبات، ســرزمین های تحت 
ســیطرۀ معارضان میانه رو  با مناطق تحت کنترل دولت 

سوریه یکپارچه شوند.
آن ها اعالم آمادگی کردند بر گروه هایی مانند جیش 
االســالم و سایر گروه های مســلح تأثیر بگذارند تا زمانی 
که مســکو زمان را برای ورود آن ها به فرآیند آشــتی و 
مذاکرات فراگیر ســوری مناســب  بداند. بــه صورتی که 
مناطق گســترده ای در غوطه و جنوب سوریه به نیروهای 

روس تحویل شود.
فرســتادگان بن سلمان پیشنهادی غافلگیر کننده به 
همتایان روس خود دادند مبنی بر برگزاری جلســه ای که 

نســخه ای جدید از کنفرانس ژنو باشد اما بدون مشارکت 
طرف های سیاســی معارضان مقیم خارج. به شــرط آنکه 
مسکو امنیت تعدادی از شــخصیت های سوری را تأمین 
کند زیرا این چهره ها برای عناصر مســلح اعتمادســازی 
می کنند تا ضمن تحویل اســلحۀ خــود به زندگی عادی 
بازگردنــد، مخصوصــا اگر این شــخصیت ها را به منصب 

حکومتی مانند ریاست دولت آشتی در دمشق برسانند.
اعــالم آمادگی  منابع مذکور می گویند ســعودی ها 
کردنــد نظــارت کامل روســیه بــر فرایند ورود ســران 
گروه های طرفدار ریاض در روند سیاسی آینده را بپذیرند 
به شــرطی که مســکو به ریاض تعهد بدهد که تهران از 
هر نوع مصالحه یا راه حل سیاســی در ســوریه به منظور 
تقویت نفوذش اســتفاده نکند. سعودی ها همچنین شرط 

کناره گیری اسد را دیگر مطرح نمی کنند.
ســعودی ها همچنین سه اســم برای ریاست دولت 
آشتی سوریه پیشــنهاد کرده اند که هیچ یک از آن ها، از 

معارضان مقیم خارج نیستند.

تونی بلر معتقد اســت برای مانــدن بریتانیا در 
اتحادیه اروپا باید بر شــدت قوانین مهاجرتی افزود 
و نظارت ســخت گیرانه تری بر ورود مهاجران به این 

کشور اعمال کرد.
نخســت وزیر اســبق بریتانیا که ســال ها است 
از عرصه سیاســت این کشــور کنار رفته بار دیگر با 
طرح مسئله برکسیت دست بر روی نکته ای گذاشته 
اســت که از شــانزده ماه پیش تاکنــون داغ ترین و 

جنجالی ترین بحث های سیاسی بریتانیا است.
به اعتقاد تونی بلــر تصمیم به خروج از اتحادیه 
اروپا یک فاجعه اســت اما هنوز نمی توان آن را کامال 
اجتناب ناپذیــر قلمداد کرد. او بــرای این ایده خود 

طرحــی با جزئیــات دقیق ارائه کرده کــه در قالب 
گزارشی توسط موسسه تونی بلر برای تغییر جهانی 
منتشــر شده اســت. بلر این موسســه را ماه مارس 
در واکنش به برکســیت و نیز اوج گیــری پوپولیزم 
راه اندازی کرد. تاکید بر لزوم اســتفاده از اهرم های 
موجود در قوانین اروپــا و نیز تصویب قوانین جدید 
بــرای محدود کــردن و کنتــرل ورود مهاجران به 
بریتانیــا از طریق مرزهای اروپایــی از جمله نکات 
مطرح شــده در گزارش موسســه تونی بلر است. بر 
اســاس این گــزارش اجرایی کردن این سیاســت 
می تواند زمینه های حفظ و بقای بریتانیا در اتحادیه 

اروپا را فراهم کند.

به اعتقاد تونی بلــر اهرم های موجود در قوانین 
اروپایــی بــرای محدودکردن مــوج مهاجرت هرگز 
از ســوی بریتانیا مورد اســتفاده قرار نگرفته حتی 
زمانی که خود وی در راس دولت قرار داشــته است. 
بلــر می گوید هرگزهیــچ کنترلی برای شناســایی 
دقیق افــرادی که به بریتانیــا وارد و یا از آن خارج 
می شوند وجود نداشته است. اقداماتی که می توانند 
تحت قوانین موجود اروپایی به اجرا گذاشــته شوند. 
نخست وزیر اســبق بریتانیا معتقد است باید نگرانی 
افرادی را که به ترک اتحادیــه اروپا رای داده اند به 
خصــوص در قبال کمبودها و فشــارهای موجود در 
بخش خدمات عمومی، پایین آمدن دست مزدها و نیز 

بحث تطبیق پذیری فرهنگی مهاجران به خوبی درک 
کــرد. اما در عین حال به اعتقاد وی برکســیت تنها 
یک انحراف است و نمی تواند راه حلی برای مشکالت 

موجود باشد.
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از آنجایی که به رسمیت شــناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای 
خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان امری ضروری و بدیهی است و بشر باید 
توســط قانون مورد حمایت قرار گیرد الزم است تمامی دولت ها و حاکمان صرف نظر از آنکه 
ملل تابع چه دین و آیینی هستند ضمن رعایت حقوق آنان از تمامی جهات سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی، زمینه های مناسب برای رشد و بالندگی اقوام مختلف و زمینه های مقابله با 

ظلم و تبعیض و ستم را فراهم آورند. 
بسیاری درپی آنند که راهی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر 
دارد و وابســته به تصمیمات حاکمان و تصویب مراجع قانونی نیســت. یک روایت از این ایده 
بیان می کند مردم با حقوق بشــری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری 
ابنای بشــر است. لکن برخی دیگر معتقدند این دولت ها هستند که در چارچوب تعیین ضوابط 
حقوقی، بایدها و نبایدها و حداقل های حقوقی شهروندان را احصا و ابقا می کنند. ولی آنچه مسلم 
اســت، صرف نظر از این اختالفات هم اکنون، حداقل در منظر تئوریک اصول حقوق بشر که 
تضمین کننده استقالل، آزادی و حیثیت برابری غیرتبعیض آمیز گروه های مختلف بشری و افراد، 
فارغ از هر نژاد و فرهنگ و آیین، در سراســر جهان پذیرفته شــده است. اگر موجودیت حقوق 
بشر تنها به خاطر تصویب قانونی آن بود، برخورداری از آن وابسته به اوضاع محلی و بین المللی 
می شد، اما انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و به دنبال تأمین 
و تضمین آن بوده  است و همواره هزینه های بسیاری در این تالش بلندمدت داده و مرارت های 
بی شماری را به جان خریده است. پرداخت هزینه های سنگین در این راه به تدریج جامعه بشری 
را به سوی تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعالمیه های حقوق بشری که سابقه تدوین 

برخی از آن ها به قرن ها قبل بازمی گردد نمونه ای از تالش های انسان در این راستا است.
با وجود قانون تراشی برای حقوق بشر و بزرگ نمایی بین المللی، آنچه در جامعه جهانی شاهد 
هســتیم خالف این را نشان می دهد. در ســوریه، یمن، عراق، افغانستان، میانمار و همچنین 
طبیعی هابز، بیش  نژادپرستی رایج، نقض حقوق بشر مشهود است. در دنیای امروز فرضیه وضع  
هر زمان دیگری درســت است. امروزه انســان، گرگ انسان است. داعش نمونه اعالی گرگ 
خون خوار بشــریت است که خشونت را تا بی نهایت پیش برده است، همچنین جنایاتی که در 
میانمار درحال وقوع است. فرضیه دوم وضع طبیعی هابزی، جنگ همه علیه همه است درست 
مثل اکنون جهان امروزی که حاکمیت دول مختلف نادیده گرفته شده است و جان مردم را نشانه 

رفته اند.
این ناامنی شاید ناشی از وضع آنارشی نظام بین الملل باشد. چرا که قدرت های بزرگ در صف 
اول گرگ  صفتان النه کرده اند. وضع آنارشی نظام بین الملل ناشی از نبود پلیس بین الملل است 
اما نمی توان برای حاکمیت های برابر پلیس و دولتی را برتر کرد و فقدان چنین وضعی ســبب 
نایابی گوهر امنیت می شود، از سوی دیگر برای قوانینی که با جان و حیثیت آدمی سروکار دارد 
هیچ ضمانت اجرای مناســبی مفروض نشده است و همین سبب می گردد به راحتی گروه های 
تروریستی با حمایت دول مختلف رشد کنند و قربانی بگیرنند. باید در سطح بین المللی چاره ای 

اندیشیده شود. اگر چنین پیش برود انسانی یافت نمی شود که قانونی تدوین کند.

انسانیتداردجانمیدهد

 روزنامة گاردین ،31 نیکوال کاچر، آگوست 
2017

ترجمه: زهرا شریعتی فر
مردم در ســوریه ناپدید می شــوند. ده ها هزار 
نفر از ســوری ها مفقود شــده اند و ما اطالع نداریم 
که آن ها در کجــا نگهداری می شــوند، زنده اند و 
یا خیر. مســلما برای مفقودشــدگان شرایط ناگوار 
و تهدیدکننــده و برای خانواده ها و دوستانشــان 

بی خبری از آن ها خوفناک است. 
رژیم رئیس جمهور اسد، مسئول مفقودی های 
گسترده در شــبکۀ بازداشــت گاه های خود است. 
گروه های مســلح مخالف و جهادی های افراطی نیز 
مردم را ربوده و بازداشت می کنند. افراد مفقود شده 
در میان ســایر قربانیان در سوریه، رها شده ترین و 
نیز آســیب پذیرترین هســتند. گرفتاری های آن ها 
با غفلت سیاســی نیز همراه شــده است و شواهد 
بســیاری از ترس مردم ســوریه از این مفقودی ها 

حکایت دارند. 
شاهدان از شرایط غیرانسانی، شکنجه و کشتار 
سازمان های  نمایندگان  روزنامه نگاران،  وحشــیانۀ 
حقوق بشــری و وکال ســخن می گویند. ســازمان 
ملل، دولت سوریه را مســئول و متهم این قتل ها، 
تجاوزات، شکنجه ها و ناپدیدشدن بازداشت شدگان 

می داند.
عکس های حیرت انگیزی که توســط نیروهای 
نظامی گرفته و توسط افشاگران موسوم به سزار به 
خارج از این کشــور قاچاق شده، نشان می دهد که 
بیش از 6700 نفر در بازداشتگاه های دولتی سوریه 

کشته شده و بسیاری از شکل و قیافه افتاده اند. 
این عکس ها آدمی را به یاد تصاویر هولوکاست 
می اندازد. ما نمی توانیم بعدها به گذشته نگاه کنیم 

و بگوییم: اگر مــا مطلع بودیم هیچ گاه اجازه تکرار 
این فجایع را نمی دادیم! مــا از اتفاقات آگاهیم. تا 
کی می توانیم این شــکنجه ها و کشتارها را با این 

ابعاد وسیع تاب بیاوریم ؟
اغلب ســوری ها فردی را می شناسند که حاال 
نیســت و ناپدید شده اســت. این موضوع بر تمام 
الیه های اجتماعی جامعۀ ســوریه تاثیرگذار بوده و 
نتیجه آن شــده که این داســتان به دغدغۀ اصلی 
مردم ســوریه تبدیل شــده است. متاســفانه، این 
موضوع در مباحث سیاســِی نشست های آستانه و 
ژنو بازتاب نداشــته و به حاشــیه رانده شده است. 
امروزه، دور مذاکرات ســازمان ملــل در ژنو تأثیر 
قابل توجهــی برحال مفقودشــدگان و خانواده های 
ایشان نداشــته اســت و این موضوع کال خارج از 

دستور کار نشست های این سازمان قرار دارد. 
در اوائل ماه آگوســت، 169 عضو سازمان های 
جامعۀ مدنی سوریه خطاب به نمایندۀ ویژۀ سوریه 
در سازمان ملل، استفان د.میستورا نامه ای نوشتند 
و اعالم داشتند که مردم سوریه احساس می کنند نا 
امیدی فزاینده در خصوص این موضوع به شکست 
مردم منجر خواهد شد . آن ها خواستار آن شدند تا 
ژنو فرایند حمایت از شهروندان سوری را در اولویت 
برنامه هــای خود قرار دهد و بــه موضوع مفقودی 
شهروندان سوری به عنوان موضوعی مهم و اساسی 

بپردازد. 
در مرکــز مذاکرات ژنــو، ســازمان ملل تنها 
سازمانی اســت که قدرت آن به اندازۀ جمع قدرت 
دولت های عضو آن است اما مذاکرات سیاسی برای 
یافتن راه چاره برای این موضوع تا به حال متاسفانه 
ناکافــی بوده ولیکن افزایش فشــارهای عمومی از 
سوی بازماندگان و گروه ها می تواند سازمان ملل را 

به اعمال افزایش فشارها به رژیم سوری جهت اقدام 
در خصوص این موضوع وادار نماید. گرچه سازمان 
ملل بیانیه ها و پیشنهادات اندکی را با امیدی ناچیز 

به اقدام و عمل صادر نمود. 
سازمان ملل مدت ها است که خواستار نظارت 
بین المللی و دسترسی به بازداشت گاه های سوریه 
است اما هنوز امکان آن فراهم نشده است. اما چرا 
تــا به حال این امکان بوجود نیامده اســت؟ فرض 
کنید که رژیم ســوریه ادعاهای مربوط به اقدامات 
نادرســت خود را انکار نمایــد و ادعا کند که هیچ 
چیز برای اختفا ندارد ، پس چرا مجوز ورود ناظران 
مســتقل را برای بازرسی از زندان هایش نمی دهد؟ 
اگر آن ها آن چنان که شــواهد نشــان می دهند در 
حال پنهان کردن سیستم های مخرب و وحشتناک 
خود هســتند چه زمان با عواقب نقض قوانین بین 

المللی مواجه خواهند شد؟ 
همچنین گروه های حقوق بشری و سازمان ملل 
درخواســت نموده اند که دولت و تمامی گروه های 
درگیر فهرســتی از افراد بازداشتی و مکان هایی که 
آن هــا را در آن نــگاه داری می کنند ارائه نمایند و 
اظهار نمایند که اگر کشته شده اند چه بر سر اجساد 
آن ها آمده اســت. آن ها خواســتار پایان بخشیدن 

فوری به موضوع مفقودی هــا و اعدامی ها و آزادی 
زندانیان سیاسی هستند. 

سرنوشــت مفقودشــدگان بایســتی بخــش 
جدایی ناپذیِر مذاکراِت آیندۀ ســوریه باشد. اگر این 
موضوع شناسایی نشود خانواده ها چگونه می توانند 
التیام و بهبود یابند؟ و چگونه سوری های در تبعید 
به میهن خود بازگردند، آن هم هنگامی که ترور و 
کشتار هنوز به این شکل و بدون هیچ عکس العملی 
ادامه دارد؟ شکست در دست یابی به هرگونه بهبود 
دراین بــاره از راه هــای دیپلماتیک بــه ناامیدی و 
قطع روابــط خواهد انجامید و افراط گرایی را تقویت 

خواهد کرد.
 برای جامعۀ مدنی سوری ها بسیار دشوار است 
که بتواند بحثی متقاعدکننده برای داشــتن چشم 
امید به این فرایندهای سیاســی بیابند چرا که به 
طــور مداوم توفیق خود در خصــوص این موضوع 

مهم را از دست می دهند. 
اعتراضــات  بــا   2011 ســال  در  ســوری ها 
مســالمت آمیز خود خواستار آزادی و احترام بودند 
اما تقاضاهای آن ها با زندان و ســرکوب مواجه شد. 
از آن زمان حدود 6 ســال می گــذرد و درگیری ها 
در این کشور بســیار زننده تر و پیچیده تر شده اند. 
دربرابر سیاســیت های ســخت گیرانه رژیم، به نظر 
می رســد که همه احســاس بی دفاعی می کنند اما 
هیچ کس به اندازۀ افراد مفقود شــده که هیچ راهی 
برای ارتباط با دنیای بیرون ندارند بی دفاع نیســت 
و سرنوشت آن ها بستگی به ما دارد. آیا ما به اندازه 
کافــی اقدام و عمــل می کنیم؟ بســیاری از آن ها 
زندگی خود را برای تحقق رویای آزادی ســوریه به 
خطر انداختند و ما بایــد قاطعانه اقدام کنیم تا از 

حال و روز آن ها با خبر شویم. 

موضوعیکهسازمانمللبایدبهآنورودکند

کشتار مفقودین سوری در ابعاد وسیع
نفیسهالهدادی-تحلیلگرسیاسی

واکنشداالیی
المابهکشتار
مسلمانانمیانمار

پاورقی 

ایران با دارا بودن ۱۹ اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو، مقصد گردشگری جذابی 
برای گردشــگران عالقمند به تاریخ و فرهنگ به شمار می رود. اما تهدیدهای مکرر 
ترامپ مبنی بر خروج از برجام می تواند موانعی را در مسیر پیشرفت صنعت گردشگری 

ایران ایجاد کند.
از زمان لغو تحریم ها علیه ایران در سال ۲۰۱۶، صنعت گردشگری در ایران رشد 
قابل توجهی داشته است. ایران با دارا بودن ۱۹ اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو، 
مقصد گردشگری جذابی برای گردشگران عالقمند به تاریخ و فرهنگ به شمار می رود. 
اما تهدیدهای مکرر ترامپ مبنی بر خروج از برجام می تواند موانعی را در مسیر پیشرفت 
صنعت گردشــگری ایران ایجاد کند.به گزارش کالکو به نقل از ایندیپندنت، در سال 
۲۰۱۶ میالدی بیش از ۵.۵ میلیون گردشگر خارجی به ایران سفر کردند که حدود نیمی 
از آنها زائران شیعه از کشورهای خاورمیانه بودند و مابقی از کشورهای آمریکا، اروپا و 

جنوب و شرق آسیا به این کشور سفر کردند.
درآمد حاصل از صنعت گردشــگری برای اقتصاد ایران در ســال ۲۰۱۶، ۸ میلیارد 
دالر برآورد شده اســت. دولت ایران می گوید، قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ میالدی تعداد 
گردشــگران را به ۲۰ میلیون نفر برساند و ضمن ایجاد جدود ۶۵۰ هزار شغل در این 

صنعت، ۳۰ میلیارد دالر از گردشگری کسب درآمد کند.
اما مشخص نیست که آیا این برنامه جاه طلبانه فرصت محقق شدن خواهد داشت یا 
نه. تهدیدات مکرر ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از توافق هسته ای این نگرانی را ایجاد 

کرده که ایران ممکن است مجددا به یک کشور ممنوعه تبدیل شود.
با وجود حمله تروریســتی داعش به تهران در ماه ژوئن، گردشــگران اروپایی در 
اصفهان چندان نگرانی ای از ناحیه امنیت ندارند. ماتیلده لژئون، گردشــگر ۲۷ ســاله 
فرانسوی در این باره گفت: »این کشور نه تنها زیباست، بلکه من در آن بسیار احساس 
امنیت می کنم. ما حمالت تروریســتی زیادی در پاریس، یعنی جایی که من زندگی 

می کنم داشتیم.«
فرانچسکا و روبرتو مارچسی، از میالن نیز در یک تور گردشگری به ۵ شهر ایران 
سفر کرده اند. فرانچسکا از »آرامش و راحتی« موجود در ایران غافلگیر شده و می گوید، 
ما مدت ها بود که می خواستیم به ایران سفر کنیم و واقعا نمی دانستیم چه جایی در انتظار 
ماست. مردم ایران واقعا از دیدن گردشگران خارجی خشنود هستند. من خیلی خوشحالم 

که به اینجا آمده ایم.«
اما ســفر این زوج ایتالیایی به ایران احتماال تبعاتی برای سفر بعدی آنها به آمریکا 
خواهد داشــت. روبرتو می گوید: »این سفر بدان معنا است که ما برای سفر به آمریکا 
باید به سفارت این کشور برویم و در مصاحبه شرکت کنیم. این هزینه بیشتری خواهد 
داشت، اما ما مجبوریم آن را قبول کنیم… ما نمی توانیم قبول کنیم که ترامپ به ما 

دیکته کند برای تعطیالت به کجا سفر کنیم.«
اتباع انگلیسی و آمریکایی متقاضی سفر به ایران نیز باید در قالب تورهای سازماندهی 

شده به ایران سفر کنند. ظاهرا گردشگری از سیاست قابل تفکیک نیست.
از سوی دیگر، بحران به وجود امده بین قطر و کشورهای عربی نیز بر گردشگری 
ایران تاثیرگذار بوده اســت. اکنون دیگر ســعودی ها، اماراتی ها و بحرینی ها به ایران 

نمی آیند.
حکیم قاســمی، مدیر یک فروشــگاه عرضه صنایع دســتی ایران در مورد سفر 
گردشگرانی از کشورهای منطقه به ایران می گوید: »ما هنوز برخی کویتی ها را در اینجا 
می بینیم. برخی هم از عمان و قطر به ایران می آیند… هفته پیش من یک مشتری 
قطری داشتم. من به او گفتم که چطور ما داریم ضرر می کنیم چون سعودی ها دیگر 
به اینجا نمی آیند و بعد من به او اطمینان دادم که ما با پشتیبانی از کشور او داریم کار 
درست را انجام می دهیم. او خیلی خوشحال شد و پول زیادی اینجا خرج کرد. او گفت 
دیگران هم از قطر به ایران خواهند آمد. ما از سایر کشورها از جمله اروپا هم مشتری 

داریم. من نسبت به آینده خوشبین هستم. ما نمی توانیم به گذشته برگردیم.«

سیاستهایترامپوتاثیرآنبرگردشگریایران

تونیبلر:قوانینسختگیرانهمهاجرتیبرایماندندراتحادیهاروپاراهگشااست

هشدار فعال بنگالدشی: میانمار در مسیر سوریه

عربستان:اسدبمانداما...


