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نیروهای امنیتی میانمار بیش از 
۸۰ معترض را کشتند

انجمن کمک رســان به زندانیان سیاسی و 
یک روزنامه محلی گــزارش دادند، نیروهای 
امنیتی میانمــار از نارنجک های تفنگی علیه 
معترضان در نزدیکی یانگون اســتفاده کرده 
و بیش از ۸۰ تن را به کام مرگ کشــاندند. به 
گزارش رویتــرز، جزئیات مربوط به کشــته 
شــدن این افراد در شــهر باگو واقــع در ۹۰ 
کیلومتری شــمال شــرق یانگون در ابتدای 
امر در دســترس نبود چون نیروهای امنیتی 
میانمار اجســاد را در معبد زیار مونی انباشته 
کرده و محــل را محاصــره کردنــد. انجمن 
کمک رسان به زندانیان سیاســی  و خبرنامه 
حاال میانمار روز شنبه اعالم کردند که ۸۲ تن 
در جریان اعتراضات روز جمعه علیه کودتای 
اول فوریه ارتش که به ســرنگونی دولت آنگ 
سان ســوچی، رهبر دو فاکتوی میانمار منجر 
شد، کشته شدند. نیروهای امنیتی روز جمعه 
پیش از طلــوع آفتاب اقدام بــه تیراندازی به 
ســوی معترضان کرده و ایــن درگیری ها تا 
بعدازظهر ادامه داشــت. این خبرنامه از قول 
یکی از سازمان دهندگان اعتراضات گفت: این 
رویداد شبیه به یک نسل کشی است. آنها حتی 
به سایه های معترضان هم شلیک می کنند. بر 
اساس گزارش های منتشــر شده در رسانه ها، 
بســیاری از ساکنان این شــهر مجبور به فرار 

شده اند.
انجمن کمک رســان به زندانیان سیاسی 
پیشتر گفته بود که ۶۱۸ تن از زمان کودتا در 
میانمار کشته شدند. این آمار با اعتراض خونتا 
همراه شد که گفته به دلیل تقلب در انتخابات 
نوامبر گذشته میالدی و پیروزی حزب سوچی 
در این انتخابات کودتا کرده است. کمیسیون 
انتخابات میانمار، این ادعا را از سوی خونتا رد 
کرده است. ســخنگوی خونتا در یک نشست 
خبری که روز جمعه برگزار شــد گفت، ارتش 
۲۴۸ مورد مرگ غیرنظامیان و ۱۶ مورد فوت 
افسران پلیس را گزارش کرده و از هیچ سالح 
اتوماتیکی در جریان سرکوب ها استفاده نشده 
است. در همین حال کودتا در میانمار، فعالیت و 
جان پزشکان را نیز به خطر انداخته به طوریکه 
پزشکان در این کشــور به آبزرور گفته اند که 
به صــورت مکرر هدف خشــونت های ارتش 
قرار می گیرند و به آنهــا اجازه درمان قربانیان 

حمالت خونبار را نمی دهند. 

پزشکان به حمالت صورت گرفته از سوی 
نیروهای امنیتی و حمله به تاسیسات و مراکز 
درمانی و تیراندازی به سوی آمبوالنس ها اشاره 
می کنند. یکی از اعضای گروه پزشــکان برای 
حقوق بشــر گفت، ارتش میانمــار به صورت 
سیستماتیک پزشکان را بابت درمان معترضان 
و همچنیــن بابــت حضور در یــک اعتصاب 

سراسری مورد تعقیب قرار می دهد.
گزارش هایــی درباره بازداشــت برخی از 
کادر پزشــکی در میانمار در جریان حمالت 
شبانه منتشــر شده اســت. برخی از آنها پس 
از بازجویی آزاد شــده و برخی دیگر هنوز در 
بازداشت هستند. یک پزشک در شهر مانداالی 
نیز گفت: وقتی تالش می کردم تا بر بالین یک 
بیمار حاضر شوم و در حالیکه لباس پزشکی به 
تن داشــتم و پالک مخصوص کادر درمان هم 
روی لباسم بود، هدف تیراندازی قرار گرفتم. 
این رفتار، وحشــیانه اســت. حتی همکارانم 
وقتی تالش می کردند جسدی را در اول آوریل 
از روی زمین منتقل کنند، مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته و بازداشت شده اند. در برخی دیگر 
از مناطق میانمار پزشــکان دیگــر یونیفورم 
نمی پوشند و این مساله جان آنها را بیشتر در 
معرض خطر قرار می دهد. از سوی دیگر جوانان 
میانماری که با قطعی اینترنت از سوی خونتا 
روبرو شده اند، با انتشار خبرنامه های زیرزمینی 
به انتشار مطالبی علیه حکومت ارتش در این 
کشور می پردازند. بر اساس اعالم گروه نظارتی 
بر روند استفاده از اینترنت در جهان نت بالکز، 
۵۶ روز متوالی است که اینترنت در میانمار قطع 
است. این کشور از زمان روی کار آمدن دولت 
خونتا با کودتای اول فوریه سال جاری میالدی 
و سرنگونی دولت مدنی آنگ سان سوچی رهبر 
دوفاکتوی این کشور که همچنان وضعیتش 
نامعلوم است، در آشوب و ناآرامی به سر می برد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چندی پیش اعالم شــد که لوید 
آســتین، وزیر دفاع ایاالت متحده 
قرار اســت مجموعه ســفرهایی را 
به سه کشــور اروپایی و همچنین 
اراضی اشــغالی انجام دهد و در این 
سفرها اهداف بسیار مهمی را دنبال 
می کند. آنگونه که رویترز اعالم کرد 
قرار بر این بود تا وزیر دفاع آمریکا در 
روز شنبه، ابتدا به بلژیک سفر کند و 
با ینس اســتولتنبرگ، دبیرکل ناتو 
دیدار داشته باشــد و گفته شد که 
قرار است سپس به آلمان، انگلیس و 

اراضی اشغالی سفر کند. 
اینکه چرا برنامه لوید آســتین 
یکباره و در کمال ناباوری ســر و ته 
شــد و او در ابتدا وارد تل آویو شد، 
موضوعی اســت که به نظر نباید از 
آن تعجب کرد؛ چراکه اصوالً ســفر 
چنین شــخصیت هایی که جایگاه 
نظامی و امنیتی دارنــد، از دیده ها 
پنهان می ماند یا اینکه تاریخ، ساعت 
و مکان آن به دروغ منتشر می شود 

تا بتوانند ســناریوی اصلی و فریب 
را اجرایی کنند. ایــن روند به نوعی 
برای حفاظــت از ســالمت و جان 
ایــن مقامات اجرایی می شــود که 
البته بســیاری معتقدند که منابع 
آمریکایی تاریخ های سفر را درست 
مخابره کرده اند و ســفرها هم طبق 
همــان برنامه ریزی قبلــی انجام 

می شود! 
اگر از این حاشیه ها دوری کنیم 
و به متن اصلی بازگردیم باید به این 
موضوع بپردازیم که چرا لوید آستین 
مجدداً از پشت میز پنتاگون بیرون 
آمده و با کت و شــلوار عزم سفر به 
سه کشــور مهم اروپایی و در نهایت 
اسرائیل کرده اســت. اینکه چرا او 
به بلژیک می رود، چند دلیل عمده 

دارد. 
نخست اینکه بروکسل )پایتخت 
بلژیک( مقر اتحادیه اروپا است و به 
نوعی قلب سیاسی این قاره به حساب 
می آید و عالوه بر آن مقر ناتو یا همان 
ســازمان پیمان آتالنتیک شمالی 
در همین شــهر مســتقر است. به 
عبارتی دیگر باید این کشور و در قلب 
آن، بروکســل را مهمترین پایتخت 

سیاســی- امنیتی اروپا دانست که 
نمادی از نهادگرایِی غربی به حساب 
می آید. بدون تردید دیدار وزیر دفاع 
آمریکا با دبیرکل ناتو نشــان دهنده 
یک نکته خواهد بود و آن هم تقابل 
واشنگتن و مسکو با یکدیگر است. از 
دو هفته پیش تاکنون ما شــاهد آن 
هســتیم که تنش لفظی و میدانی 
میان آمریــکا و روســیه در قضیه 
اوکراین زیاد شــده اســت و حتی 
اخباری مبنی بر اعزام ناوگر وه های 
روسی به دریای ســرخ منتشر و در 
امتداد آن اعالم شــد آمریکایی ها 
هم در حال اعزام ناوگروه به دریای 
سرخ هستند. این ســطح از تقابل 
بدون تردید کم نظیر است و حاال با 
آمدن دموکرات ها در کاخ سفید، به 
مدت ۴ سال شاهد تقابل کاخ سفید 

با کرملین خواهیم بود. 
سوال بعدی این اســت که چرا 
ژنرال آستین به برلین و لندن خواهد 
رفت؟ بر اســاس داده ها و تحوالت 
جاری در مقیــاس بین المللی باید 
گفت که رئیــس پنتاگون در آلمان 
قرار اســت با وزیر دفاع این کشور و 
یان هکر، مشــاور سیاست خارجی 

و امنیت آلمان درباره روابط دفاعی 
دوجانبــه، مقابله بــا تاثیر مخرب 
رقبای مشترک استراتژیک و تعیین 
تکلیف وضعیت نیروهای آمریکا در 
آلمان نیز گفت وگو  کند. بر اســاس 
بیانیه وزارت دفاع آمریــکا، ژنرال 
آســتین در بازدیدش از فرماندهی 
آمریــکا در اروپا و مقــر فرماندهی 
آفریقایی ایاالت متحــده در آلمان 
)آفکام( بــا ســربازان آمریکایی و 
فرماندهان ارشــد دیدار می کند اما 
دلیل اصلی این سفر و همچنین سفر 
وی به بریتانیا بــدون تردید تقابل 

با روســیه و همچنین چین است. 
بایدن به خوبــی طی مدتی که روی 
کار آمده به همه فهمانده اســت که 
اولویتش در طول چهار سال آینده 
چین و روسیه خواهد بود و به همین 
دلیل است که شاهدیم روز گذشته 
)یکشــنبه( وزرای خارجه بریتانیا 
و آمریکا از اوکراین در برابر روســیه 

حمایت کردند. 
راضی نگه داشتن تل آویو 

سلسله سفرهای لوید آستین به 
نوعی تفاوت های زیادی با سفر سایر 
اعضای کابینه بایدن خواهد داشت. 
او نخستین وزیر دفاع آفریقایی تبار 
تاریخ ایاالت متحده آمریکا و اولین 
فردی از سوی واشنگتن است که به 
خاک آلمان پا می گذارد. همچنین 
او اولین عضو کابینــه »جو بایدن« 
است که وارد خاورمیانه می شود، اما 
ورود او به عراق، سوریه یا کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس نیست، بلکه 
او وارد جغرافیایی می شــود که در 
حوزه داخلی و منطقه ای با مشکالت 

جدیدی روبرو است. 
ورود آستین به ســرزمین های 
اشــغالی و دیدارش با بنــی گانتز 
یکــی از رویدادهــای مهــم تلقی 
می شــود و دلیلش تنها به مســائل 
امنیتــی و نظامی مربوط نیســت. 
آســتین در حالی توســط یکی از 
ی  هــا پیما ا هو ین  فته تر پیشــر
آمریکایی به نام »روز قیامت« وارد 
تل آویو شــد که رژیم صهیونیستی 
به مدت بیش از دو ســال است که 
با بحــران اســتقرار دولــت روبرو 
اســت و حاال که بنیامیــن نتانیاهو 
مجدداً بــه عنوان مامور تشــکیل 
کابینه معرفی شــده، باز هم عده ای 
 معتقدند اســرائیل با بحران داخلی 

روبرو است. 
از سوی دیگر ما شاهد آن هستیم 
که رفتار اســرائیل درست در زمانی 
که آمریکا و ایــران در وین به دنبال 
بازگشــت به برجام و دســتیابی به 
توافق جدید هســتند، به شدت تند 
شــده و این رژیم بــه عملیات های 

خرابکاری روی آورده است. 
هفته گذشته اسرائیلی ها صریحا 
از حملــه به یک کشــتی ایرانی در 

دریای سرخ خبر دادند و بامداد روز 
گذشته )یکشنبه( هم اعالم کردند 
که به صورت مجازی و با اســتفاده 
از هک و نفوذ، تاسیســات هسته ای 

نطنز را مورد حمله قرار داده اند. 
این دو اقــدام به خوبی نشــان 
می دهد کــه آمریکایی ها در درجه 
اول با اعزام ژنرال آســتین به دنبال 
آن هستند تا به ایران و همپیمانانش 
اعالم کنند کــه در کنــار تل آویو 
ایســتاه اند و در فاز بعد به دنبال آن 
هســتند تا به تمام منطقــه اعالم 
کنند که جنس تحوالت خاورمیانه 
و حاشــیه خلیج فــارس، امنیتی 
و نظامی اســت. ســند این ادعا را 
هم می تــوان اظهارات آســتین در 
تل آویــو دانســت. او در کنفرانس 
خبری مشــترک با بنی گانتز، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی تصریح کرد 
که دولت بایدن به حمایت از امنیت 
رژیم صهیونیستی پایبند است. در 
مقابل بنی گانتز هم حرف اول و آخر 
این سفر را زد؛ چراکه گفت: »هرگونه 
توافق با ایران باید در خدمت منافع 
واشنگتن که با منافع ما همسو است، 

باشد«. 
اظهاراتــی که به خوبی نشــان 
می دهد اوالً اختالف نظر بر سر برجام 
میان واشنگتن و تل آویو وجود دارد و 
از سوی دیگر اقدامات اخیر اسرائیل 
در منطقــه، به نوعــی آمریکایی ها 
را ترســانده اســت. به همین دلیل 
آستین با صدای بلند حمایتش را از 

تل آویو اعالم کرد. 

وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل و 3 کشور اروپایی چه هدفی را دنبال می کند؛

حمایت از تل آویو، یارکشی علیه مسکو و پکن
آستین در حالی وارد 
تل آویو شد که رژیم 

صهیونیستی به مدت 
بیش از دو سال است که با 

بحران استقرار دولت روبرو 
است و حاال که بنیامین 

نتانیاهو مجدداً به عنوان 
مامور تشکیل کابینه 

معرفی شده، باز هم عده ای 
معتقدند اسرائیل با بحران 

داخلی روبرو خواهد بود

بدون تردید دیدار وزیر 
دفاع آمریکا با دبیرکل 
ناتو نشان دهنده یک 

نکته خواهد بود و آن هم 
تقابل واشنگتن و مسکو با 

یکدیگر است، چراکه در 
روزهای اخیر مجدداً تنش 
میان مسکو و واشنگتن بر 
سر اوکراین و دریای سیاه 

باال گرفته است

نگرانی ها از ســوی قانونگذاران هر دو حزب اصلی در آمریکا و همچنین فعاالن حقوق زنان در خصوص از دست 
رفتن دستاورهای به سختی کسب شده در حوزه زنان و جامعه مدنی در افغانستان در صورت خورج شتابزده آمریکا 
از این کشور افزایش یافته است. به گزارش ســی.ان.ان، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اخیرا تاکید کرده مراعات 
ضرب االجل اول مه برای خروج ســربازان آمریکایی از افغانستان طبق توافق امضا شــده بین دولت دونالد ترامپ 
رئیس جمهور سابق با طالبان ســخت خواهد بود. با این حال نگرانی ها از خروج 
نظامیان آمریکایی از افغانستان قبل از مناســب شدن شرایط میدانی صرف نظر 
از تاریخ تقویمی این خروج و بروز پســرفتهای شــدید و احتماال فاجعه بار وجود 
دارد. فاطمه گیالنی، یک فعال حقوق زنان اخیرا در یک جلسه مجازی پارلمانی 
 با فراکســیون زنان، صلح و امنیت اظهار کرد: امروز زنان در افغانستان جایگاهی 

بسیار ویژه دارند. 

به گزارش المســیره، جنگنده بمب افکن های ائتالف سعودی در چهار نوبت شهرســتان صرواح و یک نوبت نیز 
شهرستان مدغل استان مأرب را بمباران کردند. بر اســاس این گزارش، جنگنده های ائتالف سعودی همچنین در 
چهار نوبت شهرستان حرض و شهرستان عبس استان حجه و سه نوبت نیز شهرستان خب و الشعف استان جوف و 
یک نوبت نیز شهرستان السوادیه استان بیضاء را بمباران کردند. ائتالف سعودی همچنین در ادامه نقض مکرر آتش 
بس الحدیده طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴۵ بار آتش بس این استان را نقض کرده 
است. این گزارش می افزاید، در حمله توپخانه ائتالف سعودی به مناطق مسکونی 
در شهرستان عبس استان حجه شماری غیر نظامی زخمی شدند. پیش از این نیز 
در حمله خمپاره ای نیروهای مرزبانی عربســتان سعودی به منطقه الرقو استان 
صعده ۲ غیرنظامی یمنی کشته و چهار تن دیگر زخمی شده بودند. این حمالت 

احتماالً در ماه رمضان هم ادامه دارد.

تداوم بمباران مناطق مختلف یمن توسط جنگنده های سعودینگرانی ها از به خطر افتادن حقوق زنان در افغانستان

ســخنگوی کاخ کرملین روز گذشــته )یکشنبه( 
گفت، هیچکــس قصد ندارد علیــه اوکراین جنگ به 
راه بیندازد و هیچکــس چنین احتمالی را بررســی 
نمی کند. به گزارش اســپوتنیک، دیمیتری پسکوف، 
سخنگوی کرملین در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی 
روســیا ۱ تاکید کرد: ادعاهایی مبنی بر بی فایده بودن 
توافقنامه های مینســک نه تنها در روســیه بلکه در 
 فرانسه و آلمان هم با بهت و سردرگمی روبرو شده است. 
پســکوف گفت: روســیه اختالف نظرهایی با آلمان و 
فرانسه درخصوص دونباس )شــرق اوکراین( دارد اما 
به طور کلی مواضع ما مشابه است. سخنگوی ریاست 
جمهوری روســیه تاکید کرد که هیچکس قصد ندارد 
علیه اوکراین جنگ بــه راه بیندازد و هیچکس چنین 
احتمالــی را بررســی نمی کند. پســکوف همچنین 
در رابطه با اختــالف داخلی در خــود اوکراین گفت: 
هیچکس هم احتمــال وقوع یک جنــگ داخلی در 

اوکراین را نمی پذیرد. او گفت، روسیه هرگز در تحوالت 
دونباس نقشی نداشته اما تاکید کرد که روسیه همواره 
گفته که در رابطه با سرنوشــت روس  زبان های ساکن 
در جنوب شــرق این کشور ســاکت نخواهد ماند. به 
گفتــه او، اطالعیــه اوکراین مبنی بر حشــو خواندن 
توافق های مینســک نه تنها روســیه بلکه فرانســه و 
 آلمان را هم کــه از طرفین فرمت نرماندی هســتند،

بهت زده کرد.

یک روزنامه نــگار اردنی در یادداشــتی فاش کرد 
که ولیعهد سابق کشــورش علی رغم تجدید بیعت با 
پادشــاه، توقف فعالیت های ضد دولتی اش را مشروط 
به دادن فرماندهی ارتش به وی کرده است. به گزارش 
سایت شبکه روسیا الیوم، فهد الخیطان، روزنامه نگار 
اردنی با انتشار یادداشــتی درباره تحوالت اخیر اردن 
نوشــت: امضای تعهدنامه وفاداری به پادشاه توسط 
حمزه بن الحســین، برادر ناتنی عبداهلل دوم، پادشاه 
اردن و ولیعهد سابق این کشور پایان رخدادهای اخیر 
اردن نیســت و وی باید تعهداتــش را عملی کند. وی 
افزود: وفاداری حمزه او را از پذیرش مســئولیت نقش 
وی در این پرونده معــاف نمی کند. گزارش های اولیه 
حاکــی از آن بود که نمادهای فتنــه در اردن از حمزه 
برای دســتیابی به اهدافشان اســتفاده کرده اند، اما 
داده های اطالعاتی نشــان می دهد که این شــاهزاده 
اردنی نقش های مختلفــی را در رخدادهای اردن ایفا 

کرده است. طبق این یادداشت، این حقایق قاطع شوک 
بزرگی را در خاندان هاشــمی )پادشاهی( اردن ایجاد 
کرده اســت، به ویژه اینکه حمــزه توقف فعالیت های 
دولتی اش را مشــروط به بر عهده گرفتن فرماندهی 
ارتش و نظارت بر دســتگاه های امنیتی کرده اســت. 
کارشناســان معتقدند که اگــر او فرماندهی ارتش را 
 به دســت بگیرد بدون تردید دوباره دســت به کودتا 

خواهد زد.

کرملین: هیچکس قصد جنگ با اوکراین را نداردولیعهد سابق اردن برای عبداهلل دوم شرط گذاشت

خبرخبر


