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جهاننما
سازمان ملل از اروپا انتقاد کرد

مرگ روزانه شش پناهجو
در راه قاره سبز
سینا سبزیان

کمیســاریای عالی ســازمان ملل متحد
ضمن اعالم آمار وحشــتناک مرگ متوسط
روزانه شش پناهجو در حین مهاجرت به اروپا
در دریای مدیترانه در سال  2018از تغییرات
سیاستهای برخی کشورهای اروپایی انتقاد
کرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری اجــی ایتالیا،
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور
پناهنــدگان تغییرات سیاســتهای برخی
کشورهای اروپایی در مورد مهاجران را اشتباه
خواند و عنوان کرد که این تغییرات مشکالت
بسیاری را برای این افراد به وجود آورده است.
بــه گفته ایــن کمیســاریا ،رونــد مرگ
پناهندگان در مسیر اروپا رشدی نگرانکننده
و عملیاتهای جســتجو و امــداد در دریا نیز
کاهش چشمگیری داشته است.
بــر اســاس آمارهــا دریــای مدیترانــه
مرگبارترین مســیر مهاجرات در جهان است
و روزانه بهطور متوسط شش پناهجو و مهاجر
جان خود را در این مسیر از دست میدهند.
آنطور که کمیســاریای عالی در گزارش
خود آورده است در سال  2018درمجموع دو
هزار و  275نفر جان خود را از دست دادند و یا
ناپدید شدند .مجموعاً  139هزار و  300پناهجو
نیز موفق به رســیدن به اروپا شدند که در پنج
سال گذشته کمترین میزان ثبتشده بود.
فلیپو گراندی ،کمیسر عالی ملل متحد در
امور پناهندگان با اعالم این آمارها عنوان کرد
که عملیات نجات جان پناهجویان گیر افتاده
در دریا انتخاب نیســت بلکه اقدامی ضروری
است .باید به دالیل مهاجرتها با شجاعت نظر
و رویکردی بلندمدت برای حل این مســئله
اتخاذ کنیم تا بتوانیم به این فجایع پایان دهیم.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد ،تغییر
سیاستهای برخی کشورها بهویژه ایتالیا در
مورد پناهندگان منجر به آسیبهای بیشتر به
این افراد شده و شمار زیادی از پناهجویان در
انتظار مجوزی برای پیاده شدن در خاک این
کشورها روزها در دریا سرگردان میمانند.
از طرفی سازمانهای خیریه و کارکنانشان
که بهوســیله کشــتی خود را به پناهجویان
سرگردان میرســانند و اقدام به امدادرسانی
میکنند ،متحمل محدودیتهای فزایندهای
میشوند.
مهاجرانی که از لیبی به اروپا میروند ،از هر
 15نفر یک نفر جان خود را از دســت میدهد
و هزاران نفر نیز به کشــور مبــدأ بازگردانده
میشوند و برخی هم پس از بازگشت متحمل
شرایط حبس وحشتناک میشوند.
حزب راستگرای افراطی ایتالیا و همتای
ائتالفی وی یعنی جنبش پنج ســتاره مخالف
سرســخت سیاســتهای مهاجرتپذیری
اتحادیه اروپا اســت و مواضع سختگیرانهای
را علیــه مهاجــران غیرقانونی اتخــاذ کرده
اســت .اقداماتی که از ســوی اتحادیــه اروپا
محکوم شدهاند و همین امر تنشهای ایتالیا
و فرانســه را افزایــش داده اســت .پیشتر
ایتالیا یکی از کشــورهای اصلی مهاجرپذیر
و فعال درزمینه امدادرســانی به مهاجران در
راه مانده بود.
دولت جدیــد ایتالیا بارهای کشــتیهای
مهاجرانی که قصد ورود به این کشور داشتند
را بازگرداند .ازجمله کشــتی دیچوتی متعلق
به گارد ســاحلی ایتالیا که پس از نجات 177
پناهجو در آبهای نزدیک به سواحل مالت ،به
دلیل عدم اخذ مجوزهای دولتی ایتالیا و مالت،
نتوانست در بنادر این کشور پهلوگیری کند و
شش روز در آبهای دریای مدیترانه سرگردان
بود .درنهایت این کشتی با مجوز دانیلو تونینلی
وزیر حمل و نقل ایتالیا در بندر کاتانیا نزدیک
جزیره سیسیل ایتالیا پهلو گرفت.
یک کشــتی دیگر نیز با نــام اکواریوس با
صدها سرنشــین  9روز در دریــای مدیترانه
سرگردان بود تا درنهایت وارد آبهای اسپانیا
شد و تنشهایی بین ایتالیا ،اسپانیا ،فرانسه و
مالت به وجود آورد.

جهان 5

مال برادر به مذاکره میرود؛

موسس طالبان یا ناجی افغانستان؟

سیدمحمد میرزامحمدزاده

پنجشــنبه هفتــه گذشــته
(چهــارم بهمنمــاه) ،طالبــان
مالعبدالغنــی بــرادر ،یکــی از
همراهان مالمحمدعمر در جریان
بنیانگذاری این جنبش در ســال
 1993را به عنــوان مذاکرهکننده
ارشــد در جریان مذاکرات صلح با
ایاالتمتحده کــه در قطر در حال
برگزاری است ،منصوب کرد.
برادر که پیشتر بهعنوان معاون
مولوی هیبتاهلل آخوندزاده ،رهبر
کنونــی طالبان نیز انتخاب شــده
بود ،احتمــاالً به زودی بــه دوحه
ســفر میکند تا به زلمی خلیلزاد،
فرستاده صلح آمریکا ،در مذاکرات
صلح بپیوندند.
برادر در بین طالبان به عنوان یک
رهبر نظامــی کاریزماتیک محترم
اســت و یــک شــخصیت مذهبی
برجسته به شــمار میرود که هنوز
به تفکرات بنیادین طالبان ،مربوط
به زمان افتتاح این گروه در اواســط
دهه  1990پایبند است؛ عقایدی که
هدف اولیه آن پایان دادن به جنگ
داخلی افغانستان و جنگطلبی بود.
او اولین رهبر ارشد طالبان است
که تــداوم جنگ را بیهــوده و پوچ
دانست و در ســال 2009مذاکرات
مخفیانــهای را با مقامــات دولت

حامد کــرزای ،در کابل و به صورت
غیرمســتقیم بــا ایاالتمتحده و
نیروهای ناتو آغاز کرد.
پاکســتان ،پشــتیبان اصلــی
طالبان ،در آن زمان با دســتگیری
برادر در فوریه سال ( 2010بهمن -
اسفند  )88در کراچی و لو دادن همه
ابعاد مخفی دیدارها ،به این مذاکرات
شــکننده پایان داد .اســامآباد در
واقع با این دستگیری پیام محکمی
را به طالبــان و دولت افغانســتان
فرســتاد مبنی بر اینکه در فرآیند
سیاسی که سیاستهای این کشور
را در افغانســتان تعییــن میکند،
دخالت نکنند .بازداشت برادر منجر
به ایجاد خصومت شدید بین کابل
و اسالمآباد شد و خشــم طالبان را
به دلیل احترامی کــه برای برادر به
عنوان یکی از رهبــران بنیانگذار
خود قائل بودند ،به دنبال داشت.
بعــد از فشــارهایی از ســوی
ایاالتمتحده و قطر ،پاکســتان در
ماه اکتبر (مهر  -آبان) بعد از هشت
و ســال و نیــم ،وی را آزاد کرد .او
برای درمان پزشکی در کشور باقی
ماند .آزادی بــرادر و ارتقای جایگاه
متعاقب آن بهعنوان مذاکرهکننده
ارشــد طالبان امیدهــا را در مورد
نگرش پاکســتان بــه فرآیند صلح
افزایش داد و بهطور مشخص دیدگاه
مخالف نظامیان پاکستان نسبت به

صلحجویی رهبــران طالبان تغییر
یافته است.
پاکستان به دلیل بیمیلی برای
پایان دادن به جنگ افغانســتان ،از
لحاظ سیاسی در منطقه منزوی شده
است؛ از طرفی برخی گروههایی از
طالبان پاکستان ،شامل مجموعهای
از گروههــای جهادی ،همــواره به
اهدافی در پاکستان حمله میکنند و
باز به خاک افغانستان میگریزند که
خسارات زیادی را برای پاکستان به
همراه داشته و همین موضوع دستور
کار پاکســتان را تغییر داده است.
مذاکرات پیوســته بین آمریکاییان
و طالبــان جایی برای ابهــام باقی
نگذاشــته اســت که طالبان دیگر
حمایت یا مأمنی بــرای گروههای
تروریستی از خارج افغانستان تأمین
نمیکند .دیپلماتهــای غربی در
اســامآباد حاال بــه ارتش کمک
میکنند کــه مأموریت خلیلزاد به
نتیجه برسد .شــاید برای مشاهده
تأثیر حمایت پاکســتان از فرآیند
صلح هنوز بایــد منتظــر ماند ،اما
از طــرف دیگر ارتش پاکســتان به
مقامات ارتش هند و رهبران مدنی
برای آغــاز دوباره مذاکرات بر ســر
منطقه مورد مناقشــه دســت پیدا
کرده است .جدا از حمایت پاکستان
از مأموریت خلیــلزاد ،قامت برادر
درون جنبش طالبان شــانس صلح

با توجه به خدمات ارزنده و
بیعیب و نقص «برادر» به
طالبان ،هیچ رهبری قادر به
مقابله با «بردار» در صورتی
که او برای صلح گام بردارد،
نخواهد بود .از طرفی او
قویترین شخص برای
مجاب کردن فرماندهان
نظامیطالبانبرای پذیرش
صلحاست
را تقویــت کرده اســت .زمانی وی
فرماندار استان هرات و معاون وزیر
دفاع طالبان در زمان ســقوط این
گروه در سال  2001بود .کسانی که
با برادر بعد از اشــغال کابل در دهه
 90میالدی دیدار کرده بودند ،او را
فردی میانهرو در مسائل اجتماعی
یافتند .وی برای بازنگهداشتن روابط
با غرب و همســایگان افغانســتان
پافشــاری میکــرد .تندروهــای
طالبان تحتتأثیر اوسامه بنالدن
آژانسهای امدادی غربــی را وادار
به ترک افغانســتان کردند و کشور
با قحطی شــدید و بحران اقتصادی
مواجه شــد .برادر جلــوی انزوای
افغانســتان و قطع همــه کمکها
به افغانســتان مقاومــت کرد .وی
از وابســتگی کشــور به کمکهای

اقتصادی غرب آگاه بود.
اگرچه او با فشــار بــنالدن در
افغانســتان بعد از اینکه مالعمر در
سال  1996به وی قدرت داد مخالف
بود ،اما همچنان پس از سقوط رژیم
در قندهار در کنار مالعمر باقی ماند.
با توجه بــه خدمــات ارزنده و
بیعیــب و نقص برادر بــه طالبان،
هیچ رهبری قادر بــه مقابله با بردار
در صورتی کــه او بــرای صلح گام
بــردارد ،نخواهد بــود .از طرفی او
قویترین شخص برای مجاب کردن
فرماندهــان نظامی طالبــان برای
پذیرش صلح است؛ فرماندهانی که
خواهان ادامه جنگ هستند و مدعی
اعالم پیروزی کامــل و اعمال نظام
شریعت در کشور هســتند؛ همان
اقدامی کــه در دهــه  1990انجام
دادند .ایاالتمتحــده از حضور وی
در مذاکرات قطر بهرهمند میشوند؛
چراکه خلیلزاد و همــکاران وی با
شخصیتی برجسته و رهبر طالبانی
تصمیمســاز صحبت میکنند که
میتواند سیاستها را تعیین کند.
گروه خلیلزاد مسیر طوالنی را
پیمودهاند و مقامات آمریکا و طالبان
بر چارچوب قوانین یک قرارداد صلح
توافــق کردهاند کــه در آن طالبان
وعده میدهند دیگــر مأمنی برای
گروههــای تروریســتی در آینده
نباشــند و به ایاالتمتحده کمک
کنند که از شــر القاعــده و داعش
در افغانستان رها شــود .این توافق
میتواند به خروج کامل ســربازان
آمریکایــی بــه منظور بازگشــت
آتشبس و مذاکرات طالبان با دولت
افغانستان بینجامد.
امــا مســئله اصلــی همچنان
حل نشــده باقی میمانــد .طالبان
خواهان اعالم خروج کامل سربازان
آمریکایی است و اینکه زندانیانشان
از زندانهای افغــان به عنوان اولین
گام آزاد شوند .آمریکاییها تاکنون
اولین امتیــاز را از طالبان گرفتهاند
و خاک افغانســتان دیگر از ســوی
گروههای تروریســتی اســتفاده
نمیشود .ایاال تمتحده همچنین
بر آتشبس طالبــان علیه نیروهای
آمریکایی و افغانها اصــرار دارد و
مذاکرات برای توافقی در مورد آینده
سیاسی افغانستان با حضور اشرف
غنی و دولت کابل آغاز میشود.
تاکنون طالبان از مالقات با غنی

اجماع گستردهای برای
پایان دادن به جنگ
افغانستان وجود دارد؛
چراکهجنگبلندمدت
آثار مخربی بر دولتهای
همسایهبهدنبالداشته
است و بیقانونی فزاینده
و عدم اجرای پروژههای
زیرساختیاقتصادی
در این کشور ،منجر به
ارتقای جایگاه گروههای
تروریستی در این کشور
شده است
و دولت وی سر باز زده و آنها را آلت
دست خوانده اســت .چنین موضع
سیاسی اگر طالبان برای پایان دادن
به جنگ مصمم باشــند ،پذیرفتنی
نیســت .برادر ســابقه طوالنی در
مذاکره با همه رهبــران افغان دارد
و ممکن اســت او بتوانــد طالبان را
مجاب به بازبینی مواضع خود کند.
از طرفی وعده ادامه کمکهای
اقتصادی از سوی ایاالتمتحده و ناتو
به محض به نتیجه رسیدن مذاکرات،
میتواند عامل مهمی برای ترغیب
طالبان بــرای در نظــر گرفتن یک
توافق صلح باشد .علیرغم اختالفات
گسترده بین بازیگران منطقهای ،از
جمله ایران و کشورهای عربی خلیج
فارس ،هند و پاکســتان و پاکستان
و افغانســتان ،در حال حاضر اجماع
گستردهای برای پایان دادن به یک
جنگ در افغانســتان وجــود دارد.
جنگ بلندمــدت آثــار مخربی بر
دولتهای همسایه به دنبال داشته
اســت؛ چراکه بیقانونی فزاینده در
افغانستان و عدم اجرای پروژههای
زیرساختی اقتصادی در این کشور،
منجر به ارتقــای جایگاه گروههای
تروریستی در این کشور شده است.
از طرفــی تجربه خلیــلزاد در
زادگاهش که به زمان دولت ریگان
در زمان اشــغال افغانستان از سوی
شوروی سابق بازمیگردد ،به صورت
قابل انکاری موثر بوده اســت .مردم
افغان حاال برای اولین بار در دوران
 40ساله جنگ طوالنیمدت شاهد
کورســوی امید پایانی بــرای این
بحران هستند.

گزارش
تبعات شکست سد در برزیل دامن سازندگان آن را گرفت

پنج کارمند در بازداشت پلیس
مریم عالمهزاده

پلیس برزیل روز سهشنبه پنج نفر شامل
ســه کارمند غول معدنی این کشور ،واله را
برای انجام تحقیقات در مورد شکست سد که
حداقل  84مرده و  276مفقود در پی داشت،
دستگیر کرد.
به گزارش نیویورکتایمز ،این ســد که
مملو از ضایعات و نخالههای معدنی بود ،روز
جمعه (پنجم بهمن ماه) منفجر شد و موجی
از گل خانههای مردم در برومادینو در جنوب
شــرق برزیل را دربرگرفت .این حجم گل،
ساختمانهای اداری ازجمله کافهتریای این
شرکت را نیز غرق کرد.
دو فرد دیگر دستگیر شــده مهندسانی
بودند که برای شــعب برزیل شرکت آزمون
صنایــع آلمانــی  TUV Sudفعالیــت
میکردند و فعالیتهای بازرسی سد برمادینو
را سال گذشــته انجام داده بودند .بر اساس
اعالم شرکت واله و  ،TUVآخرین بررسی
در ماه سپتامبر (شهریور – مهر) انجام شده
بود .بیانیه این دو شــرکت عنوان کرده است
که شــعبه  TUV Sudدر برزیل ،بازرسی

امنیت سد را در ماه سپتامبر انجام داده است.
درحالیکه هیچ اطالعات بیشــتری در این
بیانیه ارائه نشده ،عنوان میکند که تحقیقات
بیشتر در حال انجام است.
دادســتانهای دولتی و ایالتی برزیل در
خبری که منتشــر شــد ،عنوان کردند که
این پنج حکم بازداشــت بعالوه هفت حکم
بازجویی ،باهدف تحقیق مســئولیت جرائم
شکست سد صادر شدهاند .این بازداشتها بر
اشخاصی تمرکز داشتند که در بررسیهای
زیستمحیطی و امنیتی اخیر دست داشتند،
بررســیهایی که عنوان کرده بود ،سد از هر
لحاظ ایمن است .بر اساس حکم ،این پنج نفر
برای یک مرحله  30روزه در بازداشت خواهند
بود و ممکن است به اتهام مشارکت در قتلعام
ادعای اشتباه و جرائم زیستمحیطی محکوم
شوند .مدارک و تلفنهای این افراد مصادره
شده است.
به گفته دادســتانها کارکنان ســد واله
بازداشت شــده ،بهطور مستقیم در شرکت
معدنی و مجوزهای آن دخیل بودهاند و دو نفر
دیگر به دلیل شهادت در مورد مقاومت سد
در تازهترین گزارش خود بازداشت شدهاند.

در برزیل بازرسان مستقل امنیت سدها را
در بازرسیهای دورهای و تحلیل اسناد ثبتی
بررســی میکنند؛ اما به گفته کارشناسان
فرآاینــد ارائه مجــوز ناقص اســت چراکه
شرکتهای معدنی خود بازرسان را انتخاب
میکنند و به آنها حقوق پرداخت میکنند
و این کار احتمال منازعــات و منافع افراد را
تقویت میکند ،ضمن آنکــه این اطالعات
بعدها در روند دادرسی استناد میشود.
حکم بازدداشــت به هیچ شاهدی فرای
مجوز مقاومت ریزش خود سد اشاره نمیکند
و میافزاید اینکه سدی به این عظمت که از
سوی یکی از بزرگترین شرکتها معدنی در
دنیا راهبری میشــود ،نمیتواند بدون هیچ
نشانهای از آسیب ناگهان فروبریزد.
در یــک کنفرانس خبری کــه اواخر روز
سهشــنبه (نهم بهمن ماه) برگزار شد ،فابیو
شوارتســمن ،مدیر اجرایی والــه گفت که
این شــرکت تصمیم دارد  10ســد دیگری
که همچون ســد برمادینو ساخته شدهاند را
تعطیل کند و عملیــات تمامی مجتمعهای
معدنی در کنار آنها متوقف میشود .چنین
سدهای باالدستی که با استفاده از ضایعات

معدنی برای مخزن ســد استفاده میشوند،
ارزانتر از سدهایی هســتند که در میان دو
کوه ساخته میشوند ،بااینحال امنیت آنها
کمتر است.
شوارتسمن گفت :این یک اقدام بیسابقه
از ســوی یک شــرکت معدنی اســت و این
واکنش در پی چنین تراژدی برای کشور باید
انجام شــود .وی افزود فرآیند ساقط کردن
این معادن و سدها بین یک تا سه سال زمان
میبرد.
شــرکت واله در بیانیهای کــه در توئیتر
منتشر کرد گفت :این شــرکت به همکاری
خود با بازرسان برای درک کامل همه حقایق
کمک میکند؛ عالوه بر این حمایات بیقید و
شرط برای خانوادههای برمادینو تداوم دارد.
از زمانی که آمار کشــتهها رو به افزایش

گذاشته و مردم دریافتهاند که تالش نیروهای
نجات صرفاً برای یافتن اجساد در بین گل و
الی و ضایعات اســت ،خشــم آنها نسبت
به شــرکت رو به افزایش گذاشته است .این
شــرکت همچنین بهصورت مشترک یک
سد باالدســت دیگر در  75مایلی همین سد
در نزدیکی شــهر ماریانا را راهبری میکرد،
ســدی که سه ســال پیش منفجر شد و 19
کشته برجای گذاشت و یکی از فجایع بزرگ
زیستمحیطی در تاریخ برزیل را رقم زد.
لیوســیانو ســیانی ،مدیر مالی شرکت
واله اعالم کرد که شــرکت به خانوادههای
کشتهشدگان بابت هر نفر  26هزار  800دالر
غرامت پرداخت میکند .دادگاه به شــرکت
دستور داده است که  2.9میلیارد دالر برای
بازپرداخت خسارت این حادثه کنار بگذارد.

