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»دیورند« و ۱۲۳ سال اختالف 
بین پاکستان و افغانستان

خــط دیورند که ۱۲۳ ســال پیش از ســوی 
یک تبعه انگلیســی به عنوان مرز بین پاکستان و 
افغانستان تعیین شــد؛ به اختالفی کهنه بین دو 
کشور تبدیل شده و در روزهای اخیر این زخم کهنه 

سر باز کرده است.
دولت اســالم آباد خط دیورند را به عنوان مرز 
بین المللی بین دو کشور به رسمیت می شناسند. اما 
افغان ها نظر متفاوتی داشته و سال هاست معتقدند؛ 
خط دیورند که در سال ۱۸۹۶ احداث شد، حاصل 
اقدام یک تبعه انگلیســی به نام مورتیمور دیورند 
است که بخشی وسیع از خاک افغانستان را با این 
خط جدا کرده و موجب اختالفات مرزی امروزی 

میان پاکستان و افغانستان شده است. 
این زخم کهنه  بار دیگر میان دو کشور همسایه 
ســر باز کرده و مواضع اخیــر وزارت امور خارجه 
افغانستان موجب برانگیخته شدن واکنش طرف 

پاکستانی شد.
تنها چند روز پیش پاکستان با هدف تسهیل 
در امر تردد شــهروندان دو کشور در نوار مشترک 
مرزی و گسترش تجارت دوجانبه، طرح فعالیت ۲۴ 
ساعته گذرگاه مرزی تورخم با افغانستان را افتتاح 
کرد، با این حال دولت کابل این اقدام اسالم آباد را با 
طرح اختالف کهنه بر سر مرزبندی و خط دیورند، 

تحت الشعاع قرار داد.
دیورند تنها یک خط فرضی است

کاخ ریاست  جمهوری  افغانستان در واکنش به 
رسمی خوانده شدن مرز دیورند از سوی پاکستان 
می گوید که دیورند تنها یک خط فرضی اســت و 
دولت افغانستان صالحیت تصمیم گیری در مورد 

رسمیت  بخشیدن یا واگذاری آن را ندارد.
صدیق صدیقی؛ سخنگوی ریاست جمهوری، 
پنجشنبه هفته گذشته )۲۱ شهریور ماه( در یک 
نشست خبری گفت که صالحیت تصمیم گیری 
در مورد این خط به مردم افغانستان برمی گردد و 

دولت صالحیتی در این زمینه ندارد.
اظهارات کابل بی اساس است

وزارت امورخارجــه پاکســتان روز شــنبه 
)۳0شهریور ماه( با صدور بیانیه ای، مواضع وزارت 
امورخارجه افغانستان مبنی بر به رسمیت نشناختن 
خط دیورند را رد کــرد و گفت: اظهــارات کابل 
بی اساس و غیرقابل توجیه است درحالی که نوار 
مرزی موجــود میان دو کشــور از جانب طرفین 
به رسمیت شــناخته شــده و مطابق با قوانین و 

کنوانسیون های بین المللی است.

در این بیانیه آمده اســت: هدف پاکســتان از 
۲۴ ساعته کردن فعالیت گذرگاه تورخم، تامین 
منافع مردم دو کشور و تحکیم فعالیت های تجاری 
دوجانبه است، بنابراین دامن زدن به تنش ها برای 
منافع دوکشــور ســودی ندارد و باید از این گونه 

اظهارات اجتناب کرد.  
پاکستان حدود دو هزار و  کیلومتر مرز مشترک 
با افغانستان دارد که بیشتر آن را مناطق کوهستانی 

تشکیل می دهد. 
پاکستان طی سال های اخیر طرح حصارکشی 
مرزهای خود با افغانســتان را آغاز کرد و تاکنون 
مناطقــی را که طبــق گفته خود، محــل نفوذ 
تروریست ها از خاک افغانستان به خاک پاکستان 

است، را حصارکشی کرده است. 
تحرکات داعش در افغانســتان و عدم کاهش 
عملیات های گروه های ضدپاکستانی، شاید یکی از 
دالیلی است که این کشور قصد دارد به مرزهای خود 

با افغانستان سروسامان دهد.
پاکستان و افغانســتان ماه های اخیر، شاهد 
تنش های زیــادی بودنــد و گذرگاه های مرزی 
به عنوان دروازه هــای تجارت میان دو کشــور، 
بارها بسته شده و مشــکالت زیادی را برای تجار 
و مردم ایجاد کرده اســت.  طی سال های گذشته 
مقامات افغانستان با طرح پاکســتان برای انجام 
این حصارکشی های مرزی مخالفت کرده و تاکید 
کردند نصب حصارکشی در مرز، تاثیری در مبارزه با 
تروریسم ندارد و تنها موجب ایجاد فاصله میان مردم 
دو کشور همسایه خواهد شد. افغان ها معتقدند 
پاکستان با حصارکشی در مناطق مرزی، بیش از 
آن که به دنبال امنیت باشد، به دنبال تثبیت »خط 
دیورند« است.  سخنگوی ارتش پاکستان اواسط ماه 
جاری طی نشست خبری اعالم کرد: این کشور به 
نتایج مطلوب حصارکشی نوار مرزی با افغانستان 
دست یافته و این اجرای این طرح به رغم حمالت از 

آن سوی مرز ادامه خواهد داشت.

جهاننما
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اگر شایعات درســت باشند، امروز 
یک شــنبه، 50 هزار هندی آمریکایی 
به استادیوم ان آر جی ایاالت هیوستون 
آمریکا می روند تا به ســخنرانی نارندرا 
مودی، نخست وزیر هند گوش فرا دهند. 
این تعداد تقریباً سه برابر تعداد افرادی 
هستند که سه سال پیش در باغ میدان 
مدیسان نیویورک گرد آمدند تا با وی 
دیدار کنند. شاید دلیل این افزایش افراد، 
حیله و زیرکــی ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا باشــد، کــه با اعــالم احتمال 
سخنرانی خود، تعداد افراد حاضر در این 
مراســم را به  طرز چشم گیری افزایش 

داده است.
روزنامه وال استریت ژورنال، با اشاره 
به حضور نارندرا مودی، نخســت وزیر 
هندوستان در آمریکا و سخنرانی وی 
در جمع هندیان مقیم آمریکا با حضور 
ترامپ و نمایندگان چپ و راست آمریکا، 

به بررسی سیاست های داخلی و خارجی 
وی پرداخته و نوشــته است، راهی که 
مودی در پیش گرفته جــز به تباهی 
کشورش نمی رسد. در ادامه این مطلب 
می خوانیم: از زمــان پیروزی مودی در 
انتخابات سراســری سال ۲0۱۴ هند، 
وی تجمعات خارج از کشور را به عنوان 
ابزاری برای بهبود دیپلماســی هند و 
جایگاه سیاسی نخســت وزیر در خانه، 
مورد توجه قرار داد. او در این دوران برای 
هندیان مقیم ســیدنی، تورنتو، لندن، 
سنگاپور، ژوهانســبورگ و دیگر نقاط 
جهان سخنرانی کرده است. اما در این 
میان آمریکا جایگاه خاصی دارد: آمریکا 
خانه ۴.۴ میلیون نفر از جمعیت با اصالت 
هندی اســت؛ افرادی که پولدارترین و 
تأثیر گذارتریــن جماعت هندی های 
خارج نشین جهان را تشکیل می دهند. 
مودی امروز چهارمین سخنرانی خود را 
برای جمعیت هندی - آمریکایی در طول 

پنج  سال گذشته ایراد می کند.
در هــر حال بــا وجــود جمعیت 
گســترده ای که انتظار حضورشــان 

مــی رود، آقای نخســت وزیر حامیان 
گســترده ای در ســخنرانی پیش رو 
خواهد داشت. )اگرچه بخش عمده ای 
حامی وی خواهند بود، اما انتظار حضور 
گسترده معترضان به این سخنرانی در 
ایالت هیوستن نیز می رود.( در نیویورک 
مودی در ســخنرانی خود از باال بردن 
جایگاه هندوســتان در جهان از سوی 
هندیان خارج نشین تقدیر کرد. در سن 
خوزه کالیفرنیا، وی از حضور هندیان در 
آمریکا به عنوان سرمایه گذاری مغزی به 
جای فرار مغزها از سوی هند یاد کرد. در 
واشنگتن، او در مورد مهاجران هندی 
صحبت کرد و مدعی شــد که آن ها به 
ایاالت متحده کمک کردند تا موفق تر 
باشــد. اما در قلب ایــن خودنمایی ها، 
تضادی نهفته است. سیاست های داخلی 
آقای مودی هر سمت و ســو و برنامه  و 
هدفی که داشته باشد، قطعاً موفقیت 
هندی های آمریکایی نیست. موفقیت 
این افراد به دلیل ساخته شدن آمریکا 
بر اساس نظمی اســت که آن ها را برای 
موفقیــت ترغیب می کند که شــامل 

موضوعات مختلف می شــود: باور به 
شرکت های آزاد، تعلق به تنوع و فرهنگ 
شایسته  ساالری. با رویکرد مودی، هند 
در هر ســه این موضوعــات پس رفت 

داشته است.
با این وجــود این مراســم قدرت 
دیپلماتیک هنــد را تقویت می کند. 
حضور ترامپ نشانه حمایت واشنگتن 
از دهلی نو است و این حمایت در حالی 
اتفاق می افتد که ماه گذشــته در مورد 
سوءاستفاده سنگین از استقالل منطقه 
جامو و کشــمیر مملو از اخبار بد بود؛ 
منطقه ای کــه هم هندوســتان و هم 

پاکســتان در مورد آن ادعای مالکیت 
دارند. حضور محتمل استنی هویر، رهبر 
اکثریت کنگره آمریکا در کنار اعضای 
مجلس جمهوری خــواه و دموکرات، 
درواقع حمایــت فراحزبی مضاعفی را 

برای مودی به همراه دارد.
البته برای مودی مسائل داخلی شاید 
از این حمایت نیز بیشتر اهمیت داشته 
باشد. شــبکه های خبری تلویزیونی 
هندی، لحظه به لحظه رویداد هیوستون 
را با عنوان »هــاودی! مودی« )هاودی 
اصطالحی برای خــوش و بش در زبان 
انگلیســی( به خانه هــای میلیون ها 
هندی مخابره می کنند. دیده شــدن 
تصویر مودی در میــان حامیانش در 
قدرتمندترین کشور جهان، تصویر او را 
به عنوان یک قهرمان فاتح جایگاه های 
جهانی تثبیــت می کنــد و فاصله او و 
رقبایش را بیش از پیش به رخ می کشد. 
تجمعات این چنینی به باور گســترده 
هندیان بر اینکه مودی قامت هند را در 

جهان برافراشته است، دامن می زند.
اما حقیقت به این گلگونی نیست. 
پــس از پنج ســال بــودن در قدرت، 
معروفیت مودی به عنــوان یک مدیر 
اقتصادی ضرباتی را متحمل بوده است. 
در ســه ماهه منتهی به ۳0 ژوئن )نهم 
تیرماه( رشد اقتصادی این کشور تنها 
پنج درصد بوده که کم ترین میزان طی 
شش سال گذشته محسوب می شود، 
ضمن آنکه این پنجمین سه ماهه پیاپی 
اســت که این میزان روند نزولی داشته 
است. اگر آمارهای رشد تولید ناخالص 
ملی هند دستکاری نشــده و در مورد 
آن ها غلو نکرده باشند، این کشور اقتصاد 
وابسته به کشــاورزی دارد که از رشد 
اقتصادی صنعتی بی بهره بوده اســت. 
مدیران پولی بین المللی از ماه ژوئن ۴.5 
میلیارد دالر از سهام های خود مربوط 
به هند را فروخته اند. بر اساس گزارش 
بلومبرگ، احتماالً  هنــد بزرگ ترین 
خروج ســرمایه در طول سه ماهه را در 

طی ۱0 سال گذشته تجربه می کند.
به طورقطع عوامل جهانی اقتصاد و 

کند شدن رشد اقتصادی در این نزول 
اقتصاد هند متأثر بوده اســت. اما عدم 
اعتماد مودی بــه بروکرات ها و ظن به 
نیروهای تأثیرگذار در بازار و نیز اتکای 
گاه و بیگاه به تئوریسین های اقتصادی 
غیرقابل اعتمــاد از جنش ملی گرایان 
هندوی هم حزب خود منجر به تشدید 

این مسئله شده است.
بسیاری از اقتصاد دانان، آغاز رکود 
هند را بــه تصمیم ســال ۲0۱5 آقای 
نخست وزیر مرتبط می دانند؛ او در آن 
ســال آرمان گرایانه تصمیم گرفت ۹0 
درصد ارزش پول هند را به منظور حذف 
به اصطالح پول سیاه از بازار هند، از بین 
ببرد. در سال ۲0۱7، دولت تصمیم به 
اجرای مالیات ارزش افزوده سراسری 
گرفت؛ با وجود آنکه کارشناسان اذعان 
داشتند که میزان بسیار باالی این مالیات 
و ســاختار چندالیه و پیچده و نیز لزوم 
گزارش دهی هــای جزئی و بی شــمار 
می تواند بر خالف وعده اجرای چنین 
مالیاتی باشــد که خوب و ساده بودن 

سرلوحه اش بود.
شــاید بتوان به مودی فرصت داد تا 
اهمیت الگوی هندی های مقیم آمریکا 
را به عنوان راهکاری برای پیشرفت درک 
کند؛ اما اگر او به بازبینی سیاست های 
خود در اداره کشــور نپردازد، شــاید 
تشویق و تمجید وی در مراسم هاودی 
مودی نتواند این حقیقت را تغییر دهد 
که بســیاری از مردم هند به زودی راه 
خداحافظی با کشورشــان را در پیش 

گیرند و رخت از این مرز و بوم ببندند.

راهی که مودی پیش گرفته جز به تباهی هند نمی رسد

زیر سایه ترامپ!
دیده شدن تصویر آقای 

مودی در میان حامیانش در 
قدرتمندترین کشور جهان، 

تصویر او را به عنوان یک 
قهرمان فاتح جایگاه های 

جهانی تثبیت می کند و 
فاصله او و رقبایش را بیش 

از پیش به رخ می کشد

آمریکا خانه 4.4 میلیون 
نفر از جمعیت با اصالت 

هندی است؛ افرادی 
که پولدارترین و 

تأثیر گذارترین جماعت 
هندی های خارج نشین 

جهان را تشکیل می دهند

آنگال مرکل صدراعظم آلمان روز جمعه )۲۹ شــهریور ماه( همزمان با تظاهرات صدها هزار نفر در اعتراض علیه 
گرم شدن زمین، از برنامه گسترده این کشور برای محافظت از آب و هوا به ارزش حداقل ۱00 میلیارد یورو تا سال 

۲0۳0 خبر داد. 
به گزارش پایگاه اینترنتی فیزورگ، دولت ائتالفی مرکل پس از ماراتن مذاکرات شبانه، توافق نامه ای را برای مقابله 
با تولید گازهای گلخانه ای در بخش های انرژی و صنعت، تقویت وسایل نقلیه برقی که گاز گلخانه ای منتشر نمی کنند 

و سوق دادن مسافرها از استفاده از هواپیما به استفاده از قطار به امضا رساند.
بر اســاس سیســتم تجارت آالینده، از مصرف سوخت های فســیلی جلوگیری می شــود، ۸۶ میلیارد یورو به 
زیرساخت های ریلی اختصاص داده می شود و شهرها بلیط ساالنه ۳۶5 یورویی برای حمل و نقل عمومی را آزمایش 
می کنند. تجارت آالینده، تجارت رویکرد مبتنی بر بازار برای کنترل آلودگی با ارائه 
مشوق های اقتصادی برای دستیابی به کاهش تولید گازهای گلخانه ای آالینده 
است. کشورهای مختلف این سیســتم را به عنوان راهکاری برای تغییرات آب  و 
هوایی بین المللی در مقابله با انتشار گازهای گلخانه ای اتخاذ کردند.  روز جمعه در 

575 نقطه آلمان علیه شرایط اقلیمی جهان  اعتراضاتی جریان داشت.

شنبه )۳0 شهریور ماه( مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه در حاشیه هفتاد و چهارمین اجالس مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با آنتونیو گوترش، دبیرکل این نهاد دیدار و گفت وگو کرد.

به گزارش رسانه های ترکیه وی در پاسخ به پرسشی درباره تاریخ معرفی اعضای کمیته تدوین قانون اساسی سوریه 
گفت: گیر پدرسن، نماینده ویژه سازمان ملل در امور ســوریه روز دوشنبه )یکم مهر ماه( عازم دمشق خواهد بود و با 
مقامات رژیم اسد دیدار خواهد کرد. چاووش اوغلو گفت: که دیدار خود با دبیرکل سازمان ملل متحد ثمربخش بوده و 
طی آن موضوعات زیادی مانند تحوالت سوریه و تالش ها برای تشکیل کمیته قانون اساسی این کشور را مورد بررسی 
قرار دادند. چندی پیش نیز دبیرکل سازمان ملل متحد اعالم کرد که طرف های سوریه ای در تشکیل کمیته ای برای 
تنظیم قانون اساسی کشور به توافق رسیدند. سازمان ملل ماه هاست تالش می کند از نظرات کارشناسان جامعه مدنی، 
این کمیته۱50 نفره را که 50 عضو از دولت ســوریه  و 50 نفر گروه های مخالف 

و 50 نفر دیگر را نماینده سازمان ملل در سوریه انتخاب می کند، تشکیل دهد.
گروه های مخالف خواهان نوشــتن یک قانون اساســی جدید برای سوریه 
هستند؛ اما دولت سوریه پیشنهاد می دهد که اصالحاتی در قانون اساسی کنونی 

صورت گیرد.

اعضای کمیته تدوین قانون اساسی سوریه معرفی می شوندآلمان ۱۰۰ میلیارد یورو به مبارزه با تغییرات اقلیمی اختصاص داد

 به نقل از روزنامه الیوم السابع، حسو هورمی، رئیس 
نهاد ایزدی جهان آزاد در ســخنرانی خود در سازمان 
ملل گفت: ایزدی ها در عراق و ســوریه از ســوم اوت 
۲0۱۴)دوازدهــم مرداد ۱۳۹۳( از ســوی داعش در 
معرض نسل کشی قرار گرفتند. ۶۴۱7 تن ربوده، ۱۲۹۳ 
تن کشته، ۶۸ معبد و مزار و بیش از ۸0 گور دسته جمعی 
ویران شدند. حدود ۲۹0۲ زن و کودک ایزدی همچنان 

در دست داعش هستند.
وی خواهان جســتجوی ایزدی های مفقود شده و 
حمایت از دفتر نجات ربوده شــدگان شد که نیچروان 
بارزانی، رئیس اقلیم کردســتان عراق آن را تأسیس و 

حمایت مالی کرده است.
هورمی گفت: از آن جا که ضرب العجل تعیین شده 
طبق قطعنامه ۲۳7۹ شــورای امنیت ۲۱ ســپتامبر 
) ۳0شــهریور ماه( به پایان می رســد و تیم تحقیقات 
ســازمان ملل دربــاره جنایت های داعــش در عراق 

مأموریت های خود را بــه پایان رســانده ما خواهان 
تأســیس یک دادگاه کیفری بین المللی یا تشــویق 
دیوان کیفری بین المللی در الهه برای بررسی پرونده 

جنایت های داعش هستیم.
در اوت ۲0۱۴ طی تنها چند روز تروریســت های 
داعش هزاران تن را کشــته و کــودکان را به اجبار به 
عضویت گرفته و هزاران زن را برده جنسی خود کرده؛ و 

۳000 زن و کودک را مفقود یا بازداست کردند.

اعتراض های بی ســابقه در مصر در حالــی به راه 
افتاده که رئیس جمهوری این کشــور برای حضور در 
نشست های مجمع عمومی سازمان ملل عازم نیویورک 

شده است.
به نوشــته روزنامه القدس العربــی، فعاالن حامی 
دموکراسی در توییتر در اظهارنظرهایی به تمایل خود 
درباره عدم بازگشت عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور 
مصر به کشور اشــاره کردند. دونالد ترامپ درحالی که 
منتظر مالقات با عبدالفتاح سیســی، همتای مصری 
خود در جریان نشست میان کشــورهای عضو گروه 
هفت بــود، وی را دیکتاتور محبوب مــن نامیده بود. 
رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته در حالی که قرار بود 
در هتلی در شــهر بیاریتز فرانسه با عبدالفتاح سیسی 
دیدار کنــد، گفت: دیکتانور محبوب من کجاســت؟ 
این در حالی بود که دســت کم ۱0 مقــام آمریکایی و 
ســه مقام مصری منتظر ورود رئیس جمهوری مصر 

بودند و حرف های ترامپ را در مورد سیسی شنیدند. 
سیسی به واسطه  کودتایی در سال ۲0۱۳ که به سقوط 
محمد مرسی منجر شــد، به قدرت رسید و از آن زمان 
تاکنون تمام مخالفان را ســرکوب کرده و حدود ۶0 
هزار شهروند در زندان به ســر می برند. گفته می شود 
تظاهرات روز جمعه )۲۹ شــهریور ماه( با بازداشــت 
تعدادی از معترضان همراه بــود و برای متفرق کردن 

تظاهرکنندگان از گاز اشک آور استفاده شد.

معترضان مصری به ترامپ:

 سیسی را پیش خودت نگه دار!
ازسوی رئیس نهاد ایزدی جهان آزاد صورت گرفت

درخواست از دادگاه  بین المللی برای محاکمه اعضای داعش

خبرخبر


