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واکنش کاربران افغان به خشونت علیه زنان 
همزمان با روز جهانی زن

»#مارچ_ خونین« در افغانستان
همزمان با هشت  
مارس، روز جهانی زن 
شــماری از کاربران 
افغان در شــبکه های 
اجتماعی از خشونت  ها 
علیه زنان در افغانستان و عدم توجه دولت به این 
معضل انتقاد کرده اند. شماری از کاربران در توییتر 
با راه اندازی#مارچ_خونین از زنانی که در سال های 
گذشته در نتیجه خشونت ها و ترورهای هدفمند 
در افغانستان کشته شده  اند یاد کرده و از دولت بابت 
عدم شناسایی عاملین این رویدادها انتقاد کرده اند. 
فرحناز فروتن، خبرنگار افغان با توییت این هشتگ 
در کنار عکس یکی از زنان قربانی در نتیجه خشونت 
نوشت: در نزدیک خانه اش درحالی که به  سوی کار 
می رفت به ضرب گلوله به قتل رسید. زنی مبارز، 
باسواد و نترس. جرم اش چه بود؟ ۳ سال از قتلش 
می گذرد، او را به یاد دارید؟ کی او را کشت؟ چرا؟ 
کی پاسخگوست؟ مینا رضایی، یک کاربر دیگر نیز 
نوشت: شهناز و سعدیه و یک همکار دیگرشان را که 
کارمندان تلویزیون در جالل آباد بودند ترور کردند، 
به چه جرمی؟ به جرم کار؟ به کدام ســو روانیم؟ 
چقدر باید خون دهیم و خبر مرگ بشنویم؟ تنها 
دیروز در دو والیت هلمند و تخار چند زن در نتیجه 
خشونت های خانوادگی و ترور هدفمند کشته و 

زخمی شدند.
    

اف بی آی از تماس دستیار ترامپ و 
گروه پسران مغرور پرده برداشت

به گفتــه یک مقام 
امنیتــی آمریکایی، 
عضــوی از گــروه 
ناسیونالیست راست 
افراطی پسران مغرور 
چند روز پیش از آشوب شــش ژانویه در کنگره با 
فردی مرتبط با کاخ سفید در تماس بوده است. به 
نوشته روزنامه نیویورک تایمز، این مقام امنیتی مطلع 
از تحقیقات تاکید کرد که داده های ثبت مکان و تلفن 
همراه فاش می کنند که یک عضو پسران مغرور با کاخ 
سفید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا 
در تماس بوده است. اف بی آی به موضوع گفت وگوی 
آنها اشاره ای نداشته و این مقام هم هویت دو طرف را 
فاش نکرده است. این ارتباطات در شرایطی کشف 
می شوند که اف بی آی تحقیقات درباره تماس های 
میان افراطگرایان راست افراطی، دستیاران ترامپ 
در کاخ سفید و اعضای محافظه کار کنگره در روزهای 
پیش از حمله به کنگره را شدت داده است. این مقام 
مطلع تاکید کرد، همین اطالعات با این حال هیچ 
سندی از ارتباطات میان شورشیان و اعضای کنگره 
حین این حمله مرگبار نشان نمی دهد. این مساله 
ادعای دموکرات ها را مبنی بر همدســتی برخی از 
قانونگذاران جمهوری خواه در آن روز رد می کند. در 
همین حال، انریکه تاریو، رهبر گروه پسران مغرور 
جمعه به نیویورک تایمز گفت که او با راجر استون، 

دستیار نزدیک دونالد ترامپ تماس داشته است. 
    

ادامه اعتراض در استان بابل عراق 
با مطالبه برکناری استاندار

تظاهرات اعتراضی 
در شــهر الحله عراق 
برای پنجمیــن روز 
پیاپی ادامه داشــت 
و تظاهرکننــدگان 
برکناری استاندار بابل را خواستار شدند. به گزارش 
خبرگزاری آناتولی، به گفته شاهدان عینی، پس از 
آنکه حسن مندیل، اســتاندار بابل برای برگزاری 
نشستی با مسؤوالن وارد ســاختمان فرمانداری 
شهرستان المحاویل شــد، صدها تظاهرکننده 
محل نشست او را برای ساعاتی محاصره کرده و از 
او خواستند استعفا دهد. شاهدان عینی افزودند: 
تظاهرکنندگان سعی کردند به ساختمان یورش 
ببرند اما نیروهای امنیتی کــه مامور حفاظت از 
شخص اســتاندار بودند، موفق شدند مسیر امنی 
را از درب پشتی برای خارج کردن او از ساختمان 
فراهم کنند و به این ترتیب استاندار فورا از محل 
دور شد. معترضانی که خواستار استعفای مندیل 
بودند، اظهار کردند: پروژه های خدماتی در استان به 
دلیل فساد و سوء مدیریت متوقف شده اند و مندیل 
مسؤول این وضع است. پس از آنکه کرار العبادی، 
استاندار ســابق بابل به اتهام جعل مدارک علمی 
به هفت سال زندان محکوم شد، مندیل دسامبر 
۲۰۱۹ مدیریت استان بابل را بر عهده گرفت. عراق 
به دلیل شرایط بد اقتصادی و استمرار فساد مالی 
و سیاســی با وجود وعده های دولت برای بهبود 
یافتن شــرایط، از اکتبر ۲۰۱۹ شاهد اعتراضات 

مستمری است.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

اوضاع در میانمار گویا بنا ندارد آرام 
شود. همچنان صدای تفنگ هایی که 
گازهای اشک  آور را به سمت معترضان 
شــلیک می کننــد در خیابان های 
نایپیــداو، پایتخت میانمار شــنیده 
می شــود و تمام این اتفاق ها برای آن 
رخ داد که حکومت آنگ سان سوچی 
توســط نظامیان یکباره قبضه شد. 
حکومتی که در گذشــته هم توسط 
نظامیان اداره می شد و حاال با رخ دادن 
یک کودتای به شــدت خشن، عناِن 
کشور به دست یونیفورم پوش ها افتاده 
است. اما اینبار تفاوت بسیار زیادی با 

دوران گذشته دارد. 
همین چند روز پیــش نیروهای 
امنیتی میانمار تنهــا یک روز پس از 
درخواست کشورهای همسایه برای 
خویشــتنداری کودتاچیان در برابر 
مردم معترض، دســت کم ۳۸ نفر را 
در جریان تظاهرات روز چهارشــنبه 
به ضرب گلوله کشــتند. ســازمان 
ملل متحد همان روز بــا بیان این که 
نیروهای امنیتی بدون اعالم هشدار 
کافی در چندین شهر مختلف به روی 
تظاهرکننــدگان آتش  گشــوده اند، 

ســرکوب معترضان را تکان دهنده 
و آن را خونین تریــن روز اعتراضات 
پس از کودتا خوانده اســت. براساس 
بیانیــه ای که از ســوی ملــل متحد 
منتشر شده، چهارشنبه هفته گذشته 
۳۸ نفر کشته شــده اند؛ رقمی که با 
وجود دشــواری تأیید روایات داخل 
میانمار، با ســایر گزارش ها مطابقت 
دارد. براساس این بیانیه سازمان ملل 
معتقد اســت که خشــونت مرگ بار 
فزاینده می توانــد تلنگری به جامعه 
بین المللی وارد کند کــه تاکنون نیز 
واکنش مناسبی از خود در مورد وقایع 

میانمار نشان داده اند. 
کریستین شرینر برگنر، نماینده 
ویژه ســازمان ملل در امــور میانمار 
روز جمعه در مصاحبه ای با خبرنگار 
رویترز در مورد این وقایع خشونت بار 
اعالم کرده کــه نیروهــای امنیتی 
میانمــار در ویدئویــی که تشــدید 
خشونت علیه مخالفان کودتای نظامی 
را نشــان می داد، در حال شــلیک به 
معترضان، تعقیب آن ها و حتی ضرب 
و شتم وحشــیانه خدمه آمبوالنس 
مشــاهده شــدند. او در این مسیر به 
فهرستی از تحلیل های کارشناسان 
اشــاره کرده اســت. طبق فهرست 
تحلیلگران داده، اکثر کشته شدگان 
در یانگــون حاضــر بودنــد و در این 

شهر ۱۸ نفر کشته شــدند. در شهر 
مرکزی مونیوا نیــز که جمعیت های 
گســترده معترضان در آن شــکل 
گرفت، ۸ کشــته گزارش شده است. 
عالوه بر آن، ۳ کشــته در مانداالی، 
دومین شهر بزرگ میانمار، و ۲ کشته 
در سالین گزارش شد. ماوالمیاین در 
جنوب شرقی کشــور، و مایینگیان 
و کاالی در میانمــار مرکــزی، هــر 
کدام ۱ کشــته را گــزارش کردند و 
این نشان می دهد که اوضاع آنچنان 
که گفته می شــود روبراه نیســت و 
خونتای میانمار در حــال قلع و قمع 
کردِن معترضان بــه کودتای نظامی 
هســتند. عده ای معتقدنــد به دلیل 
آنکه ماهیت این کودتا نظامی است، 
جهان شاهد اعمال چنین مسائلی در 
حق معترضان و غیرنظامیان است تا 
جایی که آسوشیتدپرس اعالم کرده 
که پنج جت جنگی نیز یک روز بعد از 
سرکوب »خونین« تظاهرات، یعنی در 
روز پنجشنبه در شهر ماندالی، دومین 
شهر بزرگ میانمار در ارتفاع پایین به 
پرواز درآمدند تا قدرت نظامیان حاکم 

را به رخ معترضان بکشند. 
روز جمعه و شنبه اما اوضاع کمی 
بدتر شــد تا جایی کــه نماینده ملل 
متحد در امــور میانمــار اعالم کرد 
که حــدود 5۰ نفــر در اعتراض های 

ضدکودتا کشته شــده اند. به عبارتی 
دیگر باید گفت که عــالوه بر ۳۸ نفر 
چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، 
۱۲ نفر دیگر هم طی روزهای جمعه و 
شنبه )دو روز پیش( کشته شده اند که 
این رقم اعتراض جامعه بین الملل را 
به دنبال داشته است. در همین راستا 
اعمال فشار بر نظامیان میانمار بیشتر 

شده است. 
به عنوان نمونه دیوید سوآنسون، 
سخنگوی منطقه ای ســازمان ملل 
در تایلند اعالم کــرده که ملل متحد 
از اعضای انجمن کشــورهای جنوب 
شرق آسیا )آ.ســه.آن( خواسته تا با 
اعمال فشار بیشــتر به ارتش میانمار 

که از اول فوریه قدرت را در این کشور 
به دســت گرفته و با خشــونت علیه 
معترضان رفتار می کند، از مردم این 
کشور حفاظت کنند. هنوز کشورهای 
عضو آ.ســه.آن به این درخواســت 
سازمان ملل واکنش نشان نداده اند و 
صرفاً مون جائه این، رئیس جمهوری 
کره جنوبی استفاده از خشونت علیه 
معترضان در میانمار را محکوم کرده 
و خواستار آزادی آنگ سان سوچی، 
رهبر دو فاکتوی این کشــور شــده 
اســت. اما موضوع جدیــدی که در 
این میان باید مــورد نظر قرار بگیرد، 
قطب بندی های بین المللی در مورد 

پرونده میانمار است.
باز هم تقابل شرق و غرب 

یکی از موضوعاتی که کمتر کسی 
به آن توجــه کرد موضــع جنجالی 
کاردینال چارلز ماونگ بو، اسقف اعظم 
یانگون -یکی از شــهرهای میانمار - 
بود. او با یادآوری ســرکوب خونین 
اعتراض های ســال ۱۹۸۹ میالدی 
در پکن در صفحه توییتر خود نوشت: 
»بیشتر شهرهای بزرگ کشور مانند 

میدان تیان آن من شده است«. 
ایــن اظهــارات وی شــاید برای 
بسیاری مفهوم خاصی نداشته باشد 
اما واقعیت این اســت که کاردینال 
چارلز ماونگ بو به صورت مســتقیم 
چین را در مورد ادامه این سرکوب ها 
خطاب قرار داده است و حتی پا را فراتر 
از آن گذاشته و شبیه سازی مشخصی 
از وضعیت سرکوب معترضان میانمار 
با معترضان چینی در اواخر دهه ۸۰ 

میالدی دراین کشور داشته است. 
این بدان معناســت که باز هم ما 
شاهد قطب بندی در جهان در مورد 
پرونده میانمار هستیم. در این میان با 
گذر از اظهارات این اسقف میانماری 
باید به موضع آمریکا و اروپا هم توجه 
کنیــم. وزارت بازرگانــی آمریکا روز 
شنبه اقدام به تعیین محدودیت های 
تجاری برای وزارت دفاع، وزارت کشور 
و همچنیــن شــرکت های هلدینگ 
وابســته به ارتــش میانمار شــامل 
MEHL وMEC   کــه از هشــتم 

مارس اجرایی می شود، کرده است. 
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور 
خارجــه آمریکا هم اعــالم کرده که 
واشنگتن در پاسخ به خشونت فزاینده 

در دوره اعتراضات بعــد از کودتا در 
میانمار که به ســرنگونی آنگ ســان 
ســوچی رهبر منتخب این کشور از 
قدرت منجر شــد، اقدامات بیشتری 
اتخاذ خواهد کرد. این در حالی است 
که اتحادیــه اروپا هم اعــالم کرد در 
اقدامی علیــه میانمــار، حمایتش 
از پروژه های توســعه این کشــور را 
بــه منظــور جلوگیری از رســیدن 
کمک هــای مالی به ارتــش میانمار 
متوقف کرده است؛ چراکه درجریان 
ایــن حمایت هــا طــی ســال های 
گذشــته، بیش از ۲۰۰ میلیون یورو 
در برنامه های جداگانه به کار گرفته 
شده است. در مقابل هم وانگ یی، وزیر 
خارجه چین روز گذشته )یکشنبه( 
اعالم کرد که پکن بــه تعامل با تمام 
طرف ها به منظور آرام ساختن بحران 
در میانمار مایل است و از هیچ جناحی 

جانبداری نمی کند. 
این اظهارات در حالی رخ داده که 
یک مقام از حزب ســوچی نیمه شب 
شنبه در زمانی که در بازداشت پلیس 
بود، جان داد. علت مرگ خین مائونگ 
الت هنوز مشخص نیست اما رویترز 
تصویری از جســد او به دست آورده 
که یک دستمال آغشته به خون دور 
سرش پیچیده شده بود. با نگاهی به 
این مولفه ها به خوبی می توان درک 
کرد که عالوه بر اســتمرار ســرکوب 
و تند شدن شــیب آن توسط ارتش 
میانمار؛ شاهد یارکشی در این کشور 
توسط چین از یکسو، و آمریکا و اروپا 

از سوی دیگر هستیم.

ورود چین به بحران میانمار، واکنش آمریکا و اروپا را برانگیخت؛ 

قطببندیبینالمللیوبیمتکرار»تیانآنمن«
سرکوب ها توسط ارتش 
میانمار به حدی باالست 

که وزارت بازرگانی آمریکا 
روز شنبه اقدام به تعیین 

محدودیت های تجاری برای 
وزارت دفاع، وزارت کشور 

و همچنین شرکت های 
هلدینگ وابسته به ارتش 

 MEHL میانمار شامل
وMEC   کرد که این 

محدودیت ها از هشتم 
مارس اجرایی می شود

اسقف اعظم شهر یانگون 
به صورت مستقیم چین را 

در مورد ادامه سرکوب های 
میانمار خطاب قرار داده 
است و حتی پا را فراتر از 

آن گذاشته و شبیه سازی 
مشخصی از وضعیت 

سرکوب معترضان میانمار 
با معترضان چینی در اواخر 

دهه 80 میالدی در این 
کشور داشته است

وزرای خارجه آلمان و فرانســه در تماســی تلفنی با یکدیگر به بررســی همکاری دوجانبه و مسائل خاورمیانه 
پرداختند. به گزارش سایت شبکه خبری روسیا الیوم، وزارت خارجه آلمان با صدور بیانیه ای اعالم کرد، هایکو ماس، 
وزیر خارجه این کشور با ژان ایو لودریان، همتای فرانســوی خود تماس تلفنی برقرار کرد و دو طرف در جریان این 
گفت وگوی تلفنی بر اهمیت برگزاری انتخابات لیبی در ۲۴ دسامبر آتی به خاطر پیشرفت روند سیاسی تاکید کردند. 
پیشتر عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی اسامی پیشنهادی 
برای دولتش را به ریاست پارلمان جهت اعطای رای اعتماد تحویل داد. در بیانیه 
دفتر عبدالحمید الدبیبه آمده است: تحویل اسامی در راستای پایبندی به نقشه راه 
مشخص شده در توافق سیاسی برای تحویل اسامی اعضای دولت قبل از برگزاری 

جلسه رأی اعتماد است که قرار است هشتم مارس در شهر سرت برگزار شود.

رئیس جمهور فیلیپین در نشســت دولت با هــدف مقابله با کمونیســم گفت، به ارتش و پلیس دســتور داده 
شورشی های کمونیست در کشور را بکشند و کار آن ها را یکسره کنند. به گزارش اسپوتنیک، رودریگو دوترته گفت: 
به ارتش و پلیس گفته ام اگر با شورشیان کمونیست دچار درگیری مسلحانه شدند، آن ها را بکشند، از کشتن آن ها 
اطمینان حاصل کنند و اگر زنده بودند کار آن ها را یکسره کنند. وی همچنین به آن ها دستور داد حقوق بشر را فراموش 
کنند و افزود ترســی از اینکه به زندان بیفتد، ندارد! وی شورشیان کمونیست را 
مستقیماً نیز خطاب قرار داد، آن ها را راهزن خواند و گفت آن ها هیچ ایدئولوژی 
ندارند. با این وجود وی وعده داد در صورتی که شورشیان سالح های خود را کنار 
بگذارند، به آن ها شــغل، مسکن و وســیله معاش می دهد. دوترته بعد از رئیس 

جمهور  شدنش در سال ۲۰۱۶، دستور مذاکرات مستقیم با کمونیست ها را داد.

دستور رئیس جمهور فیلیپین برای کشتن شورشیان کمونیست!لیبی؛ موضوع گفتگوی وزرای خارجه آلمان و فرانسه 

پلیس کاتالونیا اعالم کرد، معترضانی که به زندانی 
شدن پابلو هاسل، فعال سیاسی، نویسنده، شاعر و رپر 
معروف کاتالونیایی اعتراض داشتند، به طرف نیروهای 
پلیس ســنگ پرتاب کردند. به گزارش اســپوتنیک، 
پلیس کاتالونیــا در توییتی اعالم کــرد، گروه هایی از 
مردم خشونت طلب عصر شــنبه در بارسلونا به طرف 
نیروهای مجری قانون شیشــه، رنگ و ســنگ پرتاب 
کردند. پلیس از طریق بلندگو از آنها خواست تا دست 
از این رفتارها و اقدامات خود بردارند. براساس گزارش 
خدمات اورژانس وزارت بهداشت کاتالونیا، در جریان 
اعتراضات شنبه شــب هیچکس زخمی نشده است. 
تصاویــر ویدئویی از ایــن اعتراضات در رســانه های 
اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد معترضان آتش 
روشن کرده و شعارهایی در رابطه با آزادی فوری هاسل 
سر داده بودند. به دنبال بازداشت هاسل، اعتراضات از 
اواسط فوریه در اسپانیا آغاز شد. هاسل در سال ۲۰۱۸ 

میالدی به خاطر تعریف و تمجید از تروریسم و تهمت 
زدن به سلطنت اســپانیا در بیش از ۶۰ توییت که بین 
سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ میالدی منتشر کرده بود و 
همچنین به خاطر یکی از آهنگ هایش که در یوتیوب 
آنرا منتشــر کرده بود به ۹ ماه حبس در زندان محکوم 
شــد. این خواننــده کاتالونیایی قرار بــود به صورت 
داوطلبانه خود را به زندان معرفی کنــد اما در نهایت 

بازداشت شد.

وزیر خارجــه ونزوئــال گفت، کشــورش با وجود 
تحریم هــای آمریکا و ســایر اقدامات واشــنگتن به 
دستاوردها و تحوالت سیاســی اش ادامه می دهد. به 
گزارش اســپوتنیک، خورخه آریزا، افزود، هم آمریکا 
و هم اتحادیه اروپا نگــرش دروغ های ایدئولوژیکی در 
قبال کاراکاس دارند درحالیکه ونزوئال تهدیدی علیه 
سایر کشورهای جامعه بین الملل نیست. وی ادامه داد: 
واشنگتن سیاست تحریم های یکجانبه را علیه ونزوئال 
ادامه می دهد چون ما را یک تهدید فوق العاده می داند. 
درباره انتظاراتم از آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا 
نیز باید این جمله معروف خوزه گرواسیو، سیاستمدار 
اورگوئه ای - پدر ملیت اروگوئه- را بیان کنم، ما از کسی 
بغیر از خودمــان چیزی انتظار نداریــم.  وزیر خارجه 
ونزوئال همچنین گفــت: ما چه واشــنگتن خواهان 
برقراری روابط با کاراکاس باشــد یا نباشد، به راه خود 
ادامه می دهیم. اخیرا، بلینکن به خوآن گوآیدو، رهبر 

اپوزیســیون ونزوئال گفته بود که واشــنگتن از ادامه 
فشــارهای چند جانبه علیه نیکوالس مادورو، رئیس 
جمهــوری ونزوئال حمایت می کنــد و وزارت خارجه 
آمریکا نیز بر اهمیت انتقــال دموکراتیک در ونزوئال 
تاکید کرده بود. واشــنگتن نتایج انتخابات پارلمانی 
دســامبر ۲۰۲۰ ونزوئــال را که در آن، حــزب حاکم 
سوسیالیســت متحد ونزوئال به رهبری مادورو پیروز 

شد،  به رسمیت نمی شناسد.

درگیری معترضان با پلیس در بارسلوناوزیر خارجه ونزوئال: با وجود تحریم ها به راه خود ادامه می دهیم
خبرخبر


