
سرمقاله

چه کسى کلیددار
«ساختمان صلح» مى شود؟

همه پرسى استقالل کردستان عراق
احزاب اصلى کردستان عراق تصمیم دارند که نسبت 
به اســتقالل آن اقلیم از کشــور عراق همه پرسى کنند. 
هرچند در جامعه جهانى به جز اســراییل کشور دیگرى 
با این اقدام موافق نیســت، ولى براساس آنچه که تاکنون 
گفته شده است، آنان در اجراى این تصمیم جدى هستند. 
پرسشى که براى ما به عنوان یک ایرانى پیش مى آید، این 
است که آیا چنین اقدامى حق است و باید از آن دفاع کرد 
یا باید در برابر آن ایســتاد؟ واقعیت این است که مرزهاى 
بســیارى از کشــورهاى منطقه بر هیچ قاعده تاریخى و 
فرهنگى و سیاســى محکمى قرار ندارد. این مسأله براى 
عراق پررنگ تر از ســایر کشــورهایى است که مبتنى بر 
اراده قدرت هــاى خارجى و به طور مشــخص بریتانیا و 
فرانسه شکل گرفتند. بنابراین اگر در همان زمانى که این 
دو کشور براساس قرارداد سایکس پیکو، عراق و سوریه را 
میان خود تقسیم کردند و عوامل خود را بر آن جا گماردند، 
تصمیم مى گرفتند که مثال یک کشور کرد نیز ایجاد کنند، 
به احتمال فراوان هیچ مخالفتى با آن نمى شد و مشکالت 
بعدى نیز وجود نمى داشــت یا حداقل این که مشکالت 

به گونه دیگرى بود.
از ســوى دیگر، تردیدى نیست که ُکردهاى عراق طى 
چند دهه گذشته همواره در جنگ و درگیرى با حکومت 
مرکزى بوده اند. پیش از انقالب اســالمى، مالمصطفى 
بارزانى درگیر با حکومت مرکزى عراق بود و درنهایت بر 
اثر توافق میان ایران و عراق در قرارداد الجزایر، به حاشیه 
رفت و پــس از انقالب نیز هر دو گــروه بارزانى و طالبانى 
همواره در جنگ با صدام حســین بودند و کشــتارهاى 
وحشتناکى هم از مردم ُکرد به دست صدام انجام شد که 
عملیات انفعال علیه ُکردها به دست على شیمیایى وزیر 
بعث عراق و بمباران شیمیایى حلبچه و پاکسازى قومى 
مردم کردســتان عراق از اهم این جنایت است. از این رو، 
آنان را به این نتیجه مى رساند که طرفدار استقالل باشند. 
آنان به علت تفاوت هاى نژادى و زبانى و جغرافیایى خود را 
محق مى دانند که به این هدف برسند. ولى مشکل اساسى 
از آنجایى آغاز مى شود که این اقدام بخواهد یک سویه انجام 
شــود و توجهى به تبعات منطقه اى و جهانى آن نکنند و 
مبتنى بر اراده یک طرف ماجرا باشــد. مســائل حقوق 
بین الملل و حقوق اساسى دولت عراق را نادیده بگیرند و 
از آن بدتر این که حقــوق بخش قابل توجهى از مردمانى 
که در داخل این منطقه هســتند، تضییع شــود. ضمن 

این که توافق بر حــدود جغرافیایى این ادعاها هیچ گاه به 
سرانجام مسالمت آمیز نمى رسد و استقاللى که با هدف 
رفع تبعیض و ظلم و جنگ باید انجام شود، خودش منشأ 
بحران ها و مشکالت بزرگترى مى شود. نکته مهمتر این که 
به ظاهر مسأله استقالل یک جز از خاك و مردم یک کشور 
امرى داخلى است و براساس سیاست عدم مداخله در امور 
داخلى کشورها نباید کشور دیگرى در این مورد مداخله 
کند، ولى واقعیت این است که منافع کشورهاى منطقه 
بشدت تحت تأثیر این تحوالت قرار مى گیرد و هزینه هایى 
را بر آنان بار مى کند. از ایــن رو مالحظات آنها نیز باید در 
نظر گرفته شود. به عالوه باید مالحظات و مسائل و قوانین 
حکومت مرکزى نیز مورد توجه قرار گیرد. این موضوع در 
اسکاتلند کامال رعایت شد، هرچند استقالل رأى نیاورد. 
در ایالت کاتالونیاى اســپانیا هنوز مطرح اســت و دولت 
مرکزى با انجام همه پرسى موافقت نکرده است و درهمین 
روزها درحال برخورد با ماجراســت. هرچند کشورهاى 
اروپایى براى مستقل شــدن با مشــکالت اندکى مواجه 
مى شوند، درحالى  که در خاورمیانه این مشکالت بسیار 
زیاد خواهد بود. اگر اســتقالل براى آن است که مردمى 
به آرامش برسند و درگیر ظلم و ستم گذشته نشوند، در 
این صورت راهى که براى تحقق آن برگزیده مى شود، باید 
متضمن و تأمین کننده این هدف باشــد، ولى اگر این راه 
منجر به بحران و جنگ شــود و به جاى کاهش آالم، آن 
را بیشــتر کند و به جاى آرامش، بر شدت تنش و ناآرامى 
بیفزاید و حتى شکست بخورد؛ در این صورت مسئولیت 
آن متوجه کسانى است که به این تبعات توجه نداشته اند. 
خوشبختانه پس از سقوط صدام حسین اقلیم کردستان از 
آن حد استقالل در مدیریت داخلى برخوردار شده است 
که بتواند تضمین کافى براى جلوگیرى از حوادث گذشته 
داشته باشــد و این امر بزرگى است که نصیب آنان شده 
است. ادامه آرام روند موجود بهترین گزینه براى همه اقوام 
و گروه هاى نژادى و زبانى در منطقه براى رسیدن به صلح 
است. تعجیل در این هدف و نادیده گرفتن واقعیات ممکن 
است عوارض بیشترى ایجاد کند و امیدواریم با وضعیتى 
که براى داعش پیش آمده و نوید محو آنان در منطقه داده 
شده است؛ اوضاع عراق رو به آرامش رود. نه آن که دوباره 
شــاهد اوج گیرى بحران باشیم. منطقه براى تحمل یک 
تنش جدید ظرفیت ندارد و ممکن است کنترل از دست 

خیلى ها خارج شود.
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شــهروند| نماینــده ولى فقیــه در جمعیــت 
هالل احمر در جمــع مدیران، کارکنــان و اعضاى 
نمازگزار جمعیت هالل احمر همزمان با فرا رسیدن 
ماه محرم با تأکید بر عبرت آمــوزى از ابعاد مختلف 
حرکت الهى امام حسین(ع)، عاشورا را به مثابه یک 
مکتب دانست و خاطرنشان کرد: در همه صحنه هاى 
این حادثه عظیم تاریخ بشریت درس هایى است که 

باید به آن توجه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانى حــوزه نمایندگى 
ولى فقیه در هالل احمر، حجت االسالم و المسلمین 
معزى با تبیین وقایــع و مصایب وارد آمده بر خاندان 
ابا عبداهللا الحســین(ع) در واقعه عاشــورا و تکیه بر 
گره زدن عقل در کنــار دل به این مســائل تصریح 
کرد: اولین عبرتى که از این مســأله پر اهمیت تاریخ 
بشرى مى توان گرفت این اســت که چگونه عده اى 

جاهل، برده دنیا و جاه طلب براى مطاع ناچیز دنیا بر 
پسر پیامبر و خاندانش شمشیر کشیده و در جنگى 
نابرابر، ظالمانه و دور از انســانیت او را به شــهادت 

مى رسانند.
وى افــزود: این عمل تنهــا از روى کینه و عداوت 
دیرینــه بــا پیامبــر و ســیره و منش وى بــود که 
جاه طلبانى چون یزید را در برابر آیت الهى و پیشواى 

مسلمانان قرار داد.
حجت االسالم والمسلمین معزى با تأکید بر این که 
امروز نیز این جهالت در گوشــه گوشــه دنیا دیده 
مى شــود، افزود: «فقط در کربال نبود که انسان برده 
دنیا و دنیاطلبى شــد، بلکه امروز نیز همین مسأله، 
اســاس دین را که براى بخشیدن حیات و زندگى به 

روح بشریت آمده هدف گرفته است.
نماینده رهبر معظم انقــالب در هالل احمر وفاى 

به عهد را یکى از مهمترین مســائل سفارش شــده 
در دین اسالم دانســت و گفت: درس دیگرى که از 
این حادثه دردناك تاریخ مى تــوان گرفت، توجه به 
بدعهدى هاى کوفیان و اســتفاده ابــزارى از دین از 

ســویى و در مقابل قیام براى نگهداشــتن دین خدا 
و وفادارى به آیین الهى در ســخت ترین شرایط امام 

حسین(ع) و یاران باوفایش است.
حجت االسالم والمسلمین معزى در بخش دیگرى 
از سخنان خود به فلسفه قیام و پایدارى امام حسین 
در برابر ظلم و استبداد اشاره کرد و گفت: ایستادگى 
ما در برابر اســتکبار و مقاومت در مقابل دشــمنان 
و ظالمــان حاصل همــان حرکت عاشــورایى امام 
حسین(ع) است که امروز نیز فریاد آزادیخواهى آن 

حضرت به گوش ما مى رسد.
وى با پر اهمیت خواندن فعالیت هاى انساندوستانه 
جمعیــت هالل احمر، تــالش در ایــن مجموعه را 
فرصتى براى خدمت بى منت به نیازمندان و جامعه 
دانســت و گفت: باید با تأســى از درس هاى بزرگ 

عاشورایى در مسیر خدمت به انسان ها وفادار بود.
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گزارش ویژه «شهروند» از وضعیت پناهجویان روهینگیایى و آنچه در میانمار مى گذرد

گریخته از نفرت

 على اصغر پیوندى و مصطفى محمدیون
براى ریاست هالل انتخاب و به رئیس جمهورى معرفى شدند

 امیرمحسن ضیایى در جلسه شوراى معاونین هالل احمر: خدمت در هالل پایان ندارد

فرشید غضنفرپور- شــهروند| زمان براى 
ُعَمر صدیق در یکى از روزهاى ماه آگوست  امسال 

حدودا اوایل شهریور براى همیشه ایستاد. 
او از حمله گروهــى از نظامیان ارتــش میانمار 
که چند جــوان متعصب بودایى آنهــا را همراهى 
مى کردند، جان ســالم به در برد. وقتى کلبه اش را 
آتش زدند، همسر و سه فرزندش در آتش سوختند.

 عمر صدیق 35ســاله جزو معدود پناهجویانى 
اســت که تا حدى مى تواند به انگلیســى صحبت 
کند. «روســتاى ما صبح خیلى زود توســط چند 
جوخه از ســربازان ارتش محاصره شد. به ما گفتند 
از کلبه هایمان بیــرون بیاییم و روى زمین کنار هم 

بنشینیم.» 
عمر صدیــق با صورتــى پهن، تیــره و مصمم، 
اخم هاى درهم کشــیده و باریکه اى از ریش سیاه 
پرپشــت که اطراف چهره اش را گرفته داستانش 
را تعریف مى کند؛ تى شــرت ســفید تمیزى بر تن 
دارد که رویش به انگلیسى نوشــته شده «قوانین 
اســکیت» بــدون آن که حتــى اندکى انــدوه یا 
حســرت در نگاهش باقى مانده باشد. با چشمانى 
ســرد و صدایى بى روح تالش مى کند تمام کلمات 
انگلیســى را که در ذهن دارد، براى شــرح واقعه 

به کار گیــرد. «وقتى فرمانده داشــت براى مردم 
سخنرانى مى کرد، ناگهان آشوب آغاز شد. جوانان 
بودایى با قمه به مردم حمله کردند و مردم به  طرف 
خانه هایشان گریختند. من پسرم را در بغل گرفته 
بودم. همســرم با دختر و دو پســر بزرگترمان به 
ســمت خانه فرار کردند. مادرم هم با آنها بود، بعد 

خانه ها را آتش زدند.»
به  گفتــه صدیــق حملــه جوانــان بودایى به 
مردم حتى فرمانده ارتشــى را غافلگیــر کرد اما او 
نمى توانست کنترل اوضاع را به دست بگیرد. «ما به 
سمت جنگل فرار کردیم، درحالى  که نمى دانستیم 
چه بر ســر خویشــاوندان مان آمده است.» صداى 
جیغ و فریاد با بوى دود و گوشــت سوخته آخرین 
چیزهایى اســت که عمر از روستایشــان که دیگر 
وجود خارجى نــدارد، به یاد مــى آورد. وقتى از او 
پرســیدم که چند نفر در آن روســتا کشته شدند، 
بدون آن که به ســوالم اعتنا کند، چشم در چشمم 

دوخت و پرسید: 
براى چه به این جا آمده اید؟

آمده ایم کمک کنیم.
کمک هاى شما کجا هستند؟

به  زودى به این جا مى رسند، غذا، چادر و مقدارى 

دارو از ایران آورده ایم که به  زودى توزیع مى شوند.
ِکى مى رسند؟

فردا یا پس فردا.
به من بگو چند ســاعت دیگر غذاهاى شما به ما 

مى رسد؟ 
تمام دیشــب را باران باریده و حاال در نخستین 
ســاعات روز، «اوکیا» منطقه اى در جنوب شــرقى 
بنگالدش که مأمن هزاران پناهجوى روهینگیایى 
اســت، مانند هیوالیى نگون بخــت آرام آرام از زیر 
گل و الى خود را بیرون مى کشــد. براى سرزمینى 
که قرار اســت تا مدتى نامعلوم محل سکونت چند 
10 هزار پناهجو باشــد. اوکیا بیش از اندازه خیس 
و ِگل آلود است. فالکت از سروکول آدم ها مى بارد. 
همه جــا بچه ها، مادرها، مردها، پیرها و هرکســى 
کــه بتواند از جایش تــکان بخورد، بــه  دنبال غذا 
مى گردند. در امتداد مسیر از کنار خودروهایى که 
بوق کشان عبور مى کنند، کم نیستند. کامیون هایى 
که درحال توزیع مواد غذایى گرســنگان را به صف 
کرده اند. صف ها عمدتا منظم اســت و پناهجویان 
صبورانه براى غذا انتظار مى کشند، این نظم گاهى 
جــاى خود را بــه هرج ومرجى زودگــذر مى دهد.  
پیش از آن که هزاران پناهجوى گرســنه و پابرهنه 

آن را به اشــغال خود دربیاورند، اوکیا مجموعه اى 
از روســتاهاى پراکنده و خانه هــاى ویالیى محقر 
بوده اســت. صاحبان اصلى اوکیا را مى توان با نوع 
پوششــى که دارند، از پناهجویان تشــخیص داد. 
لباس نسبتا مناســب ترى بر تن دارند، هرچند در 
شرایط عادى مى توانســتند به اندازه کافى رقت بار 
به نظر برسند اما حاال در میان سیل آوارگاِن الغر و 

عریان مثل شاهزاده ها مى درخشند. 
آنچه از اوکیا مى تــوان دریافت، جــاده اى خاکى- 
آسفالته در میان انبوه درختانى است که یکى یکى توسط 
پناهجویان چاقو به دست قطع مى شوند، این چاقوهاى 
بلند و پهن در نگاه اول ســالح هاى خطرناکى به  نظر 
مى رسند که آوارگان با صورتى هراسناك با خود حمل 
مى کنند اما واقعیت آن است که این جا تنها مصرفشان 
قلع و قمع جنگل هاى انبوه بامبو براى خانه ســازى بر 
فراز تپه هایى است که به گفته امدادگران احتماال پس 
از نخســتین بارش ها در آب فرو خواهند رفت. یکى از 
امدادگران هالل احمر بنگالدش مى گوید، مردم محلى 
به خوبى از وضع ناایمن این تپه ها باخبرند و به همین 
دلیل از این که به سادگى توسط آوارگان روهینگیایى 

اشغال شوند، حساسیتى به خرج نمى دهند. 
    صفحه هاى7، 10 و 11

نماینده رهبر معظم انقالب در جمعیت هالل احمر: 

درس هایى که مى توان از مکتب انسان ساز عاشورا گرفت، متعدد و بى شمار است

امیــر  هاتفى نیــا| 
کــه  «یکشــنبه»اى 
منتظرش  هالل احمرى ها 
بودند، از راه رســید. جلسه 
بزرگتریــن  شــورایعالى 
مجموعه مردم نهاد کشــور 
دیــروز در غیبــت دو تن از 
اعضاى خــود (محمدجواد 

ظریــف و ولى محمد بامرى) برگزار شــد و از دِل آن دو 
اســم بیرون آمد: «على اصغر پیونــدى» و «مصطفى 
محمدیون»؛ همــان نام هایى که پیــش از این در کنار 
نام «ســیدرضا رئیــس کرمى» به عنــوان جدى ترین 
گزینه ها براى کسب پُست ریاست جمعیت هالل احمر 
مطرح شــده بودند. اعضاى شورایعالى هالل به پیوندى 
11 رأى، به محمدیــون 9 رأى و به رئیس کرمى 6 رأى 

دادند تا به انتخاب جایگزین 
ضیایــى  امیرمحســن 
نزدیک تر شــویم؛ فردى که 
روز گذشته، همه در جلسه 
ویژه شــورایعالى از او تقدیر 
و در ستایش اش سخنرانى 
کردند؛ از وزیر کشور گرفته 
تا حجت االسالم والمسلمین 
معزى. «به عنوان رئیس ســتاد مدیریت بحران کشور 
شهادت مى دهم مدیریت هوشمندانه، روابط بسیار خوب 
و اشتیاق و روحیه ایثارگرانه خدمت دکتر ضیایى در طى 
مسئولیت شان مثال زدنى است و از ایشان تقدیر و تشکر 
مى کنم؛ چراکه با وجود همه مشکالت موجود به خصوص 
در بحث بودجه، مدیریت بســیار خوبى در زمینه ارایه 

خدمات و مدیریت بحران داشت...

  مصطفى محمدیون  على اصغر پیوندى

«شهروند» بررسى مى کند؛
گرفتن وجوه خارج از قرار داد
از سوى وکال چه حکمى دارد؟


