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 از زمان کودتای نظامی در میانمار، 
این کشور شاهد تظاهرات ضددولتی 
و درگیری هــای داخلی بســیار بوده 
اســت و در تمامی این مدت نهادهای 
بین المللــی نگرانی خــود را از اوضاع 
انسانی در میانمار اعالم کرده اند. حال 
به نظر می رســد که این نگرانی ها بجا 
بوده اســت. طی هفته های گذشــته 
شــاهدان عینی و رســانه های محلی 
در میانمار اعالم کردنــد که نیروهای 
نظامی، ۱۱ تفر از ساکنین یک روستا از 
جمله خردساالن را در شمال غرب این 
کشور زنده زنده سوزاندند. خبرگزاری 
فرانسه حدود 8 روز پیش اعالم کرد در 
ویدئوها و عکس هایی که در شبکه های 
اجتماعی منتشر شــده، تصاویری از 
بدن های سوخته با دست های به پشت 
بسته شده در بین دود نشان داده شده 
اســت. گزارش ها حاکی از آن است که 
۱۰۰ ســرباز اخیراً به روستای »دون 
تاو« در شهر »ســالینجه« در منطقه 
»ساجاینگ« در میانمار یورش بردند. 

برادر یکی از قربانیان می گوید: »برادرم 
فقط یک دانشــجوی ۲۲ ســاله بود. 
هنگامی که سربازان آمدند ما دویدیم، 
اما او به دســت آنها افتاد و کشته شد«. 
سخنگوی دولت وحدت ملی مخالف، 
اسامی ۱۱ تن از اهالی روستا، از جمله 
پنج نوجوان که کم سن وسال ترین آن ها 
۱۴ سال و یک مرد جوان ۱۹ ساله بود، را 
منتشــر کرد. وی گفت: »این اقدامات 
جنایات جنگی درجه یک است. اینها 
اقدامات تروریستی مشخص و آشکار 
اســت«. از این جنایت چیزی کمتر از 
۱۰ روز گذشته است و حاال نه تنها این 
وضعیت پایان نیافته، بلکه مولفه هایی 
در این میان وجود دارد که نشان می دهد 
اوضاع در حال بدتر شدن است؛ چراکه 
روز گذشته بی.بی.سی گزارش تحقیقی 
در مورد شکنجه و کشــتار در میانمار 
منتشــر کرد که نمایانگر یک بحران 
چند ضلعی اســت. تحقیقات بی .بی .

سی نشان داده ارتش میانمار دست به 
چند کشتار در میان غیرنظامیان زده 
که دستکم به مرگ ۴۰ نفر منجر شده 
است. شاهدان عینی و نجات یافتگان 
از این حمالت می گویند سربازانی که 
در مواردی ۱۷ سال بیشتر نداشته اند، 

روستاییان را گردهم آورده اند، مردان 
را جدا کرده اند و ســپس کشته اند. در 
تصاویر ویدیویی از ایــن واقعه به نظر 
می رسد اغلب کسانی که کشته شده اند 
پیشتر شکنجه شده اند. کشتار در ۴ مورد 
جداگانه در ماه ژوئیه، در شهر کانی در 
مرکز میانمار روی داده  است؛ چراکه این 
منطقه به محل تجمیع مخالفان دولت 
بدل شده است. بی. بی. سی برای تهیه 
این گزارش با نزدیک به ۱۱ شاهد عینی 
در کانی صحبت کرده و روایت آنها را با 
تصاویر گرفته شده از طریق دوربین های 
عکاسی و موبایلی تطبیق داده که فعاالن 
حقوق بشــر برای میانمار جمع آوری 
کرده اند. بر اساس این گزارش، بزرگترین 
کشتار در روستای یین روی داده، جایی 
که دستکم ۱۴ مرد آنقدر کتک خورده 
و شــکنجه شــده اند تا جان داده اند و 
بعد اجسادشان را در یک بیشه یخ زده 
انداخته اند. شاهدان عینی در یین، که 
نام هایشــان برای امنیتشان محفوظ 
مانده، گفته اند دســت های این عده را 
ابتدا با طناب از پشت بسته اند و بعد آنها 
را کشته اند. در بخشی از گزارش بی.بی.

سی آمده است که »به نظر می رسد این 
کشتار به شکل مجازاتی در قبال حمله 

شهروندانی که در آن محل خود را مسلح 
کرده و به ارتش حمله کرده اند صورت 
گرفته است«. بر اساس ادعای مقامات 
محلی جنگ میان ارتش و شاخه های 
نیروی دفاع مردمی محلی، در ماه های 
منتهی به این کشتار دسته جمعی شدت 
گرفته بود و ارتش هم به دلیل مقاومت 
مردم دست به اعمال چنین رفتار خشنی 
زده است. به دنبال انتشار این گزارش  از 
کشتار غیرنظامیان در میانمار، دیده بان 
حقوق بشر روز گذشــته )دوشنبه( از 

ژاپن خواســت تا یک برنامه مطالعاتی 
نظامی که طبق آن دانشجویان دانشکده 
افسری از میانمار تحت آموزش جنگی 
قرار می گیرند، تعلیق کنــد. مقام ها و 
تحلیلگران بر این باورند که ژاپن در تالش 
اســت تا میان حمایتش از دموکراسی 
در میانمــار و تالش هایش برای مقابله 
با نفوذ چین در آنجا توازن برقرار کند. 
این دو کشــور برنامه تعامل آکادمیک 
دارند و طبق آن دانشــجویان افسری 
از ارتش میانمــار در آکادمی دفاع ملی 
ژاپــن تحصیل می کنند. مــاه مارس، 
معاون وزیر دفــاع ژاپن به رویترز گفت 
که هرگونه اقدام برای قطع همکاری با 
ارتش میانمار موجب می شود تا چین 
فضای بیشتری به دست آورد. با این حال 
دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای اعالم 
کرد: »سرســام آور و بهت آور است که 
ببینیم ژاپن در همان زمانی که نیروهای 
مســلح میانمار مرتکب جنایت علیه 
بشــریت علیه مردم میانمار می شوند، 
آموزش نظامی به افسران میانماری ارائه 
می کند و ما نمی توانیــم این موضوع را 
درک کنیم که چرا توکیو دست به چنین 

اقدامی می زند«. 
عقب گرد از صدور حکم سوچی

این اتفاق ها و انتشــار گزارش های 
مذکور در مورد نقض فاحش حقوق بشر 
و کشتار غیرنظامیان توسط نظامیان 
میانمار به حدی برای مــردم این کور 
بهت آور بود که آنها هم دست به اعتراض 
با شــکلی متفاوت زدند؛ به گونه ای که 
چندی پیش معترضان در میانمار در 
جریان یک »اعتصاب خاموش« علیه 
حکومت نظامیان و ســرنگونی دولت 
منتخب این کشــور جنوب شرق آسیا 
در کودتای فوریه، فروشگاه ها را تعطیل 
کرده و از حضــور در خیابان ها اجتناب 
کردند. در این میان اما یک اتفاق دیگری 
رخ داده که به نوعی می توان آنرا عقب گرد 
و شاید شگرد سیاسی نظامیان میانمار 
دانســت. دادگاه نظامــی میانمار روز 
دوشنبه مقارن با شش دسامبر »آنگ 
سان سو چی«، برنده جایزه صلح نوبل 
و رهبر اتحادیه ملی برای دموکراســی 
را به چهار سال زندان محکوم کرده بود 
که با تصمیم فرمانده ارتش این کشور 

دو سال از محکومیت او کاسته شد که 
نشان عقب گرد به شــمار می رفت. اما 
دیروز )دوشــنبه( یکی از دادگاه های 
میانمار صدور تازه ترین احکام در پرونده 
دادرسی رهبر سرنگون شده این کشور 
را به ۲۷ دسامبر )شش دی  ماه( موکول 
کرد. بنابر گزارش رویتــرز این دادگاه 
قرار بود در خصــوص اتهامات مالکیت 
واکی تاکی های غیرمجاز و یک ســری 
مسدودکننده های سیگنال که حداکثر 
مجازات آنها به ترتیب ســه و یک سال 
حبس اســت، حکم صادر کند اما یک 
منبع آگاه که خواست نامش فاش نشود 
اعالم کرد که قاضــی هیچ دلیلی برای 
تعویق در صدور حکم مطــرح نکرده 
اســت. در این میان اما بحران دیگری 
به نام مهاجرت یا »کــوچ اجباری« در 
میانمار به وقوع پیوســته است. در این 
راســتا مقام های تایلندی در اســتان 
تاک واقع در مرز غربی این کشــور در 
بیانیه ای اعالم کردند که حدود ۷۰۰ تن 
از مردم میانمار که تعداد زیادی کودک 
در میان وجود دارد به شــهر مائه سوت 
گریخته اند و این رویداد پس از درگیری 
میــان اتحادیه ملــی کارن )یک گروه 
مسلحانه میانماری( با ارتش این کشور 
رخ داده است. با نگاهی به این مولفه ها به 
خوبی می توان فهمید که شیوع ویروس 
رادیکالیسم در میانمار آن هم با مرکزین 
خونتای نظامــی این کشــور، نه تنها 
جنایت جدیدی را به تصویر کشــیده، 
بلکه حاال برگ دیگــری بر بحران های 

مهاجرت در دنیا اضافه شده است. 

همزمان با تعویق حکم سوچی، مجامع بین المللی نسبت به جنایات  بشری هشدار دادند؛

شکنجه و مرگ، حال و هوای این روزهای میانمار
ارتش میانمار دست به 

چند کشتار جدید زده که 
دستکم به مرگ ۴۰ نفر منجر 

شده، تا جایی که شاهدان 
عینی و نجات یافتگان 

از این حمالت می گویند 
سربازانی که در مواردی 

۱۷ سال بیشتر نداشته اند، 
روستاییان را گردهم 

آورده ، مردان را جدا کرده  و 
سپس کشته اند

بحران در میانمار به 
حدی وخیم شده که حاال 

مقام های تایلندی در 
استان تاک واقع در مرز 

غربی این کشور در بیانیه ای 
اعالم کردند که حدود 

۷۰۰ تن از مردم میانمار 
که تعداد زیادی کودک 

در میان آنها وجود دارد به 
شهر مائه سوت گریخته اند 
و حاال بحران جدیدی کلید 

خورده است

دبیرکل ســازمان ملل اعالم کرد که هدف از سفر وی به لبنان بررســی بهترین راه های حمایت این سازمان از 
مردم این کشور برای حل بحران ها است. به گزارش روسیاالیوم، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در توییتی 
از استقبال میشل عون، رئیس جمهور لبنان تشــکر کرد و گفت: هدف من از سفر به لبنان بررسی بهترین راه های 
حمایت این سازمان از مردم این کشور برای حل بحران  اقتصادی و مالی و تقویت 
صلح و توسعه و ثبات است. گوترش یکشنبه وارد بیروت شد. سفر وی تا چهارشنبه 
ادامه دارد. وی بعد از دیدار با عون گفت: من آمدم تا همبســتگی سازمان ملل با 
لبنان را اعالم کنم. انتخابات پارلمانی سال آینده میالدی نقطه عطف خواهد بود، 
ملت لبنان باید با قدرت در این روند انتخابات شرکت کنند. ادامه حمایت جهانی 
از ارتش لبنان اساس ثبات کشور اســت و از تمام اعضا می خواهم این حمایت را 

ادامه دهند.

نامزد چپ گرای افراطی انتخابات ریاست جمهوری شیلی، برنده دور دوم این رقابت ها شد. به گزارش رویترز، پیروزی 
گابریل بوریک، تازه ترین حلقه زنجیره احیای جناح چپ ترقی خواه است که از اعتراضات گسترده دو سال پیش شیلی 
تا به امروز، در حال قدرت گیری بوده است. طبق نتایج حاصل از شمارش بیش از ۹۹ درصد آرا، بوریک ۳۵ ساله ۵۵.8۶ 
درصد آرا را به خود اختصاص داده است و رقیب او، خوزه آنتونیو کاست، با ۴۴.۱۴ 
درصد، شکســت را پذیرفته است. کاست که یک راســت گرای افراطی است، در 
توییتی گفت: همین حاال با بوریک حرف زدم و به او به خاطر پیروزی بزرگش تبریک 
گفتم. او حاال رئیس جمهوری منتخب شــیلی بوده و شایسته احترام و همکاری 
سازنده ماست تا کشور را به ســمت خروج از بحران ها پیش ببریم. تظاهرات سال 
۲۰۱۹ شیلی، بر نابرابری اقتصادی تمرکز داشته و منجر به تجدیدنظر رسمی در 

قانون اساسی این کشور شد.

رهبر ۳۵ ساله اعتراضات دانشجویی، رئیس جمهوری شیلی شدگوترش: هدفم از سفر به لبنان حل مشکالت است 

انگلیس قصد دارد با کماندوهای افغان که با قدرت 
گرفتن طالبان از افغانستان خارج شده و به انگلیس 
آمده اند، واحد عملیات ویژه ای در ارتش خود تشکیل 
دهد. به گزارش بیزنس اینسایدر، آمریکا و نیروهای 
ائتالف، در روزهــای پایانی خروج آشــفته خود از 
افغانستان، هزاران شــهروند خود و افغان هایی که 
با آن ها کار کرده بودند، با خــود بردند. در میان این 
افراد، نیروهای ویژه افغانســتان حضور داشتند که 
قبل از به قدرت رسیدن طالبان، جنگ های سختی با 
آنان داشتند و اگر به دست طالبان می افتادند، امکان 
داشت به طرز فجیعی به قتل برســند. انگلیس، که 
پذیرای صدها افغان است، قصد دارد نیروی ویژه ای 
متشــکل از کماندوهای افغان تشــکیل دهد که به 
این کشــور آمده اند. البته این اولین باری نیست که 
انگلیــس چنین کاری می کنــد؛ در حال حاضر هم 
واحدی تخصصی از جنگجویــان خارجی در ارتش 

این کشــور وجود دارد؛ نیروهایی که با نام »گورخا« 
شناخته می شوند و وقتی انگلیس در زمان استثمار 
هند با آن ها روبرو شــد، از مهارت های رزمی آن ها 
شگفت زده شد. امروز ۳۵۰۰ گورخا در ارتش انگلیس 
خدمت می کنند. نیروهای ویژه افغانســتان نیز در 
انگلیس مورد توجه بسیار قرار دارند؛ چراکه افغان ها 
در دهه 8۰ میالدی، پس از ۱۰ سال جنگ، شوروی 

را از کشور خود بیرون راندند.

منابع خبری فلسطین از صدور دستورالعملی توسط 
ارتش رژیم صهیونیستی برای تیراندازی سربازان این 
رژیم به سمت فلســطینی ها خبر دادند. خبرگزاری 
رسمی فلسطین اعالم کرد که ارتش رژیم صهیونیستی 
دستورالعمل هایی را برای سربازان خود صادر کرده و 
به آنها چراغ سبز نشان داده تا به سمت فلسطینی هایی 
که به سمتشان سنگ پرتاب می کنند، تیراندازی کنند. 
طبق این گزارش این دستورالعمل ها به عنوان بخشی 
از یک سری اقدامات تشدید شده در ماه های اخیر علیه 
فلسطینی ها و در چارچوب دســتورالعمل تیراندازی 
سربازان رژیم اشغالگر است. شــبکه عبری زبان کان 
نیز در این باره گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی 
به سربازان خود اجازه داده است که حتی پس از اتمام 
مراحل پرتاب سنگ و در حالی که جوانان فلسطینی 
در حال عقب نشینی از محل هســتند، به سمت آنها 
تیراندازی کنند. روی شارون، خبرنگار امور نظامی این 

شبکه گفت که دستورالعمل های جدید طی هفته های 
اخیر صادر شده و در یک سند مکتوب در اختیار اعضای 
ارتش اشغالگر اســرائیل در کرانه باختری قرار گرفته 
است. وی افزود: در این دستورالعمل تصریح شده است 
که تیراندازی باید در منطقه درگیری انجام شود. ارتش 
رژیم صهیونیستی در خصوص اجرای این دستورالعمل 
تاکید کرده است: ســربازان در صورت احساس خطر 

جانی، با گلوله جنگی پاسخ می دهند.

انگلیس به دنبال جذب کماندوهای سابق ارتش افغانستاندستور ارتش اسرائیل به سربازان برای تیراندازی به فلسطینی ها

خبرخبر

فرشاد گلزاری

 کشمکش  در لیبی بر سر 
برگزاری و یا تعویق انتخابات

همزمان با منتشر شدن گزارشاتی مبنی بر قوت 
گرفتن احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری، 
تحرکات خیابانی در اعتراض به این مسئله درحال 
شکل گیری است. به گزارش اسکای نیوز عربی در 
گزارشی اعالم کرد؛ گزینه تعویق انتخابات ریاست 
جمهوری لیبی درحالی مطرح شده است که این 
کشور شــاهد ظهور تحرکات خیابانی در مخالفت 
با این اقدام احتمالی اســت و شــماری از فعاالن و 
شهروندان این کشور خواستار برگزاری انتخابات 
در موعد مقرر شــده اند. این فعــاالن در بیانیه ای 
هیئت ســازمان ملل در لیبی و جامعه بین الملل 
را مســئول تعویق احتمالی انتخابات کشورشان و 
ایجاد خأل سیاســی در لیبی دانستند. این فعاالن 
همچنین اعالم کردند که موافقان برگزاری انتخابات 
تظاهراتی را برگزار خواهند کرد و خواستار برگزاری 
انتخابات در موعد مقرر می شوند. عبدالعزیز عقیله، 
استاد علوم سیاسی دانشگاه سرت، درباره تحرکات 
و واکنش های خیابانی بــه تعویق انتخابات گفت: 
واکنش ها بر اساس مدت زمان تاخیر در برگزاری 
خواهد بود که انتظار می رود در ساعات آینده اعالم 
شود. وی افزود: اکثریت قریب به اتفاق از به تعویق 

افتادن انتخابات بسیار عصبانی هستند.
عقیله ادامه داد: آنچه در روزهای گذشته رخ داد، 
این سوال را ایجاد کرد که چه کسی تعویق انتخابات را 
اعالم می کند و یا دلیل آن چیست. محمد البرجاوی، 
فعال حقوق بشــری لیبیایی نیز گفــت: اقدامات 
احزاب سیاسی و تالش برای تشدید اوضاع حالتی از 
خشم را در داخل لیبی به وجود آورده است و همه در 
سردرگم هستند و تا بدین لحظه اطالعیه رسمی در 
مورد تعویق انتخابات و دالیل آن صادر نشده است. 
البرجاوی در ادامه پیشبینی کرد که تظاهراتی علیه 
وضعیت فعلی در لیبی برگزار شود. عبدالعزیز عقیله 
در ادامه گفت: محافل عمومی لیبی به سه جریان 
سیاسی تقسیم می شــود که اولی وابسته به نظام 
سابق، دومی وابسته به جریان الکرامه و سومی وابسته 
به جریان حوادث فوریه است. وی گفت که جریان 
اول و دوم قاطعانه از برگزاری انتخابات در موعد مقرر 
و عدم تأخیر حمایت می کنند، اما جریان سوم معتقد 
است که تعویق برای یک مدت کوتاه به نفع آنها است. 
این استاد علوم سیاسی ادامه داد: جریان چهارمی نیز 
وجود دارد که شهروندان ساده هستند که انتخابات 
را جایگزین جنگ می داند و معتقدند که انتخابات 
می تواند نهادهای دولت را تأسیس کند و به رنج ۱۰ 

ساله مردم لیبی پایان دهد.
    

پسکوف: 
 در روسیه پیگرد 

با انگیزه سیاسی نداریم!
سخنگوی کرملین با هشدار نسبت به استقرار 
تسلیحات غربی در نزدیکی روسیه، اعالم آمادگی 
اوکراین بــرای اعطای شــهروندی به روس ها را 
اقدامی بی اساس خواند. به گزارش اسپوتنیک، 
دیمیتری پسکوف، ســخنگوی کرملین دیروز 
)دوشــنبه( گفت، اظهــارات کی یــف مبنی بر 
تسهیل اعطای شهروندی اوکراین به شهروندان 
روسیه اشتباه است، چرا که اصال در روسیه تعقیب 
قضایی با انگیزه های سیاسی اتفاق نمی افتد. اخیرا 
ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهوری اوکراین 
قانونی را تصویب کرده که درخواست شهروندی 
این کشــور را بــرای کســانی کــه در دونباس 
جنگیده انــد و گروه های خاصی از شــهروندان 
روسیه، از جمله کسانی که به دلیل عقاید سیاسی 
خود تحت پیگرد قرار دارند، تســهیل می کند. 
پسکوف گفت: در روسیه هیچ گونه آزار و اذیتی 
به دالیل سیاسی اتفاق نمی افتد؛ قانون داریم و 
طبق آن قانون، کسانی که به ارتکاب جرم متهم 
شده باشند، تحت پیگرد قضایی قرار می گیرند. 
اما پیگرد قضایی با انگیزه های سیاسی، نداریم؛ 
پس این ســخنان )زلنسکی( از اســاس اشتباه 
اســت. او همچنین گفت که مسکو درخواستی 
از ســوی رئیس جمهوری اوکرایــن برای دیدار 
با والدیمیــر پوتین، رئیس جمهوری روســیه 
دریافت نکرده است. پسکوف همچنین با اشاره 
به افزایــش فعالیت های نظامی ناتــو در دریای 
سیاه، گفت، استقرار انواع مختلف تسلیحات در 
نزدیکی روسیه، اقدامات متقابل مسکو را در پی 
خواهد داشت. او گفت: واضح است که در مقابل 
اعزام و استقرار هرگونه تسلیحات در مرزهای ما، 

گزینه های بسیار زیادی وجود دارد.

جهاننما


