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گفته می شود اختالفات نژادی در آمریکا با 
انتخاب شدن دونالد ترامپ پس از حدود 9 ماه، 
بســیار باال گرفته است. راستی های فاشیست 
از یک ســو و لیبرال ها از سمت دیگر در چند 
ماه اخیر درگیری های بســیار گســترده ای با 
یکدیگر داشــته اند که مهم تریــن نمونه آن 
بود  »شارلوتزویل«  در  نژادپرستانه  راهپیمایی 
که به خشــونت های جــدی انجامید و صحنه 
صف آرایی مردم آمریکا با یکدیگرشد. اتفاقاتی 
که آمریکایی ها و همین طــور جهان را به یاد 
جنگ های داخلی ســال های دور این کشــور 
انداخت. از سویی دیگر بی ثباتی عملکرد ترامپ و 
جهت گیری های نامتعارفش استیضاح وی و ناتمام 
ماندن دوره چهارســاله  ریاست جمهوری اش 
را بر ســر زبان ها انداخته است. کیهان با توجه 
به اهمیت این موضوع دو ســؤال اساسی را از 
شش تن از کارشناسان برجسته غربی و عمدتا 
آمریکایی پرسیده، این مصاحبه را در ادامه با 

معرفی کارشناسان از دیده می گذرانیم. 
سرویس خارجی

مســلمانان میانمار در سه گانه تجاوز، قتل و 
فرار گرفتار شده اند. جنایت بوداییان افراطی به 
همراه نیروهای ارتش میانمار علیه مســلمانان 
این کشــور از اوایل شهریور ماه بار دیگر شدت 
گرفته اســت و در دور جدیــد بیش از 3 هزار و 
500 نفر از مسلمانان کشته شده و 300 هزار تن 
دیگر به کشورهای همسایه به ویژه بنگالدش 
 گریخته اند. این در حالی اســت که نیروهای 
ارتش میانمار مســیر بازگشت این آوارگان به 
کشور را مین گذاری کرده اند تا امکان بازگشت 
را به کشور نداشته باشند. تمام این جنایت ها در 
ســرزمینی اتفاق می افتد که رهبر آن آنگ سان 
سوچی است که بین سال های 1989 تا 2010 
یعنی بیش از 21 سال در حصر به سر برده است 
و پس از آزادی با شعار دفاع از اقلیت ها و آزادی 
توانست به پیروزی برسد. نکته جالب این است که 
سوچی در برابر این همه جنایت تنها واکنشی که 
نشان داده است انکار واقعیت است. از طرف دیگر 
مجامع بین المللی نیز تاکنون جز ابراز نگرانی اقدامی 
برای توقف جنایت ها انجام نداده اند و کشــورهای 

اسالمی هم تنها نظاره گر این ماجرا هستند. 
وضعیت مسلمانان میانمار

روهینگیایی هــا ۴ درصد جمعیت میانمار را 
تشکیل می دهند و بیشــتر در ایالت راخین در 
سواحل غربی میانمار ساکن هستند. استان راخین 
یکی از محروم ترین اســتان های میانمار است و 
اغلب مســلمانان روهینگیا در اردوگاه ها زندگی 
می کنند و بدون اجازه دولت مرکزی اجازه خروج 
از استان راخین و سفر را ندارند. آمار ها جمعیت 
روهینگیا را ۶ میلیون نفر اعالم کرده اند. مذهب 
مردم روهینگیا اسالم سنی با عناصری از تصوف 
اســت. در توصیف وضعیت مسلمانان روهینگیا 
همین بس که ســازمان ملل متحد و همچنین 
اغلب رسانه های بین المللی و سازمان های حقوق 
بشــری، مردم روهینگیا را جزو تحت ستم ترین 
اقلیت ها در جهــان توصیف می کنند! در19۶2 
نظامیان از طریق یک کودتا قدرت را در میانمار 
به دست گرفتند. همه شهروندان ملزم به داشتن 
کارت شناسایی ملی شدند اما به روهینگیایی ها 
فقط کارت هویتی داده شد که آنان را »خارجی« 
معرفی می کرد و در نتیجه امکان تحصیل و کار 
آنان را محدود می کرد. قانون شهروندی جدیدی 
در 1982ایــن وضعیت را اســف بار تــر کرد و 
روهینگیایی ها حتی جزو 135 گروه قومی میانمار 
به رسمیت شناخته نشدند که این وضعیت بدتر 

از گذشته تا به امروز نیز ادامه داشته است.1
در 8 دهــه اخیــر ظلم و ســتم علیه مردم 
روهینگیا در جریان بوده اســت به طوری که در 

رژیم صهیونیســتی به ارتش میانمار ســالح و تجهیزات 
می فروشــد و علی رغم تحریم بین المللی فروش سالح به این 
کشور، به این اقدام خود ادامه می دهد. گزارش های مستند جراید 
و رسانه ها، پیوســته حاکی از این حقیقت بوده اما دوستداران 
اسرائیل پیوسته آن را انکار می کردند؛ تا اینکه روزنامه هاآرتص 
در گزارش ۶ سپتامبر خود پرده از حقیقت برداشت و مستنداتی 
را در مورد همکاری وسیع اسرائیل با ارتش جنایتکار میانمار ارائه 
داد. گزارش ها و مســتندات دیگر نیز وجود دارد که در گزارش 

جاری به آن ها اشاره شده است.
روزنامه »هاآرتص« رژیم صهیونیستی هم در تازه ترین گزارش خود 
در مورد حمایت تسلیحاتی این رژیم از ارتش میانمار نوشت: اکنون رفتار 
خشونت آمیز ارتش میانمار نسبت به مسلمانان منطقه روهینگیا شدت 
یافته و تصاویر ماهواره ای سازمان ملل متحد گویای این است که ۶00 
هزار نفر از مسلمانان ایالت »راخین« پس از آتش زده  شدن منازلشان و 
کشتار وسیع، متواری و بی پناه شده اند. اما هیچ کدام از این ها، کوچک ترین 
تغییری در سیاســت های وزارت دفاع اســرائیل ایجاد نکرده اســت و 
علی رغم اعتراضات بین المللی، همچنان فروش ســالح به میانمار ادامه 

دارد. گلوله هــای قبضه به 
قبضه تفنگی که در اختیار 
ارتش میانمار قرار می گیرد، 
خرج هدف قرار دادن زن ها 
و کــودکان مســلمان آن 
کشور می شــود که از آن 
دســت می توان به یافتن 
جنازه 2۶ نفر - شامل 12 

کودک- در رودخانه »نف« در مرز بین بنگالدش و میانمار اشــاره کرد. 
ظاهرا این افراد قصد فرار به بنگالدش را داشتند که هدف گلوله ارتش 

میانمار قرار می گیرند.
این روزنامه ادامه داد: گزارشات نماینده ویژه سازمان ملل در میانمار 
و تیم پژوهشگران دانشگاه هاروارد حاکی از آن است که اسرائیل حامی 
اصلی نظامی ارتش میانمار در جنایت علیه مسلمانان است. اما اسرائیل 
همچنان به فروش ســالح به آن ادامه می دهد. سابقه شروع همکاری 
جدی نظامی بین دو طرف، از ســپتامبر 2015 شروع می شود. زمانی 
که ژنرال »مین آنگ هایین« یکی از افســران بلندمرتبه ارتش میانمار، 
برای دیدار از اماکن نظامی اسرائیل و خرید تسلیحات به آنجا سفر کرد 
و از پایگاه ها و سامانه های »البیت« و »التا« دیدار کرد. همچنین، دیدار 
»میشــل بن باروخ« -معاون خارجی وزیر دفاع اسرائیل- از میانمار در 
تابستان 2015، به قصد توافق بر سر جزییات معامله بود. در آن دیدار 
که بعدها توسط ارتش میانمار و تحت فشار رسانه های بین المللی »فقط 
بخشــی از جزییات آن« افشا شــد: »ما در این دیدار تصمیم به خرید 

قایق های گشت زنی »سوپر ِدُوورا« و خریدهای دیگر کردیم«.
هاآرتص افزود: آگوست 201۶ بود که شرکت نظامی اسرائیلی »تار 
آیدیل کانسپتس« )TAR Ideal Concepts( که متخصص آموزش 
نظامی و فروش سالح به کشــورهای دیگر است، تصاویری را از سالح 
اسرائیلی نیروهای ارتش میانمار بر روی وبسایت خود قرار داد. در بخش 
باالیی تصاویر قید شــده بود: »کرنر شات )نوعی مسلسل اسرائیلی( در 
خدمت نیروهای عملیات ویژه میانمار«. عالوه بر این، رئیس این شرکت، 

رییس پلیس سابق اسرائیل با نام »شلومو آهارونیشکی« است.
این روزنامه اسرائیلی در پایان آورد: پس از اینکه چندی پیش، یک 
دادخواست از سوی نهادهای حقوق بشری مبنی بر فروش سالح به ارتش 
میانمار به دادگاه اســرائیل ارائه شد و در آن به کشتار وسیع مسلمانان 
اشاره گردید، »آویگدور لیبرمن« -وزیر دفاع اسرائیل- این امر را کامال 
یــک امر دیپلماتیک دانســت و دادگاه عالی را تهدید به کناره گیری از 

پرونده کرد. در 5 ژوئن امسال بود که لیبرمن در پاسخ به سواالت »تامار 
زاندبرگ« -نماینده کنست- پاسخ داد: ما مطیع و پیرو کشورهای بزرگ 
غربی در فروش سالح به همه کشورها هستیم. بزرگ ما آمریکاست و ما 
راه این کشور را ادامه می دهیم«. اگر از حیث تاریخی به اظهارات وزیر 
دفاع اسرائیل نگاه کنیم، او راست می گوید. چرا که همین اسرائیل بود 
که در جریان جنایات جنگی در آرژانتین و یا جنایات صرب ها بر علیه 

بوسنیایی ها، در اختیار آنها سالح قرار داد.
گفتنی اســت که پیش از این بســیاری از رسانه ها از جمله روزنامه 
»ایندیپندنت« انگلیس مدعی فروش تســلیحات از ســوی اسرائیل به 
میانمار شده بودند اما در نهایت، گزارش مستند ۶ سپتامبر هاآرتص آب 

پاکی را بر دست منکران قضیه ریخت.
وبسایت »سیتیزن« هند هم در بررسی رفتار رژیم صهیونیستی در 
قبال کشتار میانمار نوشت: در حالی که کشورهای غربی فروش هر گونه 
سالح به ارتش جنایتکار میانمار را ممنوع و تحریم کرده اند، اسرائیل در 
حال فروش سالح به آن است. این امر هم بسیار مشکوک است و می تواند 
در هماهنگی با آمریکا صورت گرفته باشد. در گزارش 2 هزار صفحه ای 
نشریه انگلیسی »جین اینتلیجنس ریویو« به حمایت همه جانبه تسلیحاتی 
اسرائیل از ارتش میانمار به 
طور کامل پرداخته شــده 
اســت. اســرائیل، از دهه 
1990 با فروش مسلســل 
یوزی 9 میلیمتری و ضد 
میلیمتری   155 هوایــی 
هاویتزر ســری ســولتام، 
کار را با میانمار آغاز کرد. 
بعدها، جن جنگنده اف-۷ هم در اختیار میانمار قرار گرفت. سال 2005 
نیز 150 عراده خودروی زره پوش شناســایی ساخت برزیل موسوم به 
»کاسکاول ئی ئی-9« از سوی اسرائیل به میانمار فروخته شد. نکته حائز 
اهمیت این اســت که این حمایت تسلیحاتی از سال 1993 که جنگ 
داخلی میانمار شــکل گرفت، آغاز شد و تا سال 2005 یعنی پایان این 
جنگ داخلی ادامه داشت؛ جنگی که 300 هزار کشته بر جای گذاشت. 
اکنون در دهه دوم قرن بیست و یکم، این همکاری همچنان ادامه دارد 
و در گزارش جوالی 201۷ »سازمان عفو بین الملل« می توان نمونه های 
بی شمار استفاده از ابزار سرکوب خیابانی ساخت اسرائیل توسط پلیس 
میانمار را مشاهده کرد. در گزارش مذکور آمده است که میانمار، سفارش 
ساخت گازهای اشک آور و ماشین آب پاش ضدشورش را به اسرائیل داده 
است. تجهیزاتی که در جریان اعتراضات دو سال اخیر این کشور، موجب 

مرگ بسیاری از زنان و کودکان شده است.
وقتی رسانه های مختلف و »باالخص« یک رسانه اسرائیلی به وضوح 
به حمایت تســلیحاتی همه جانبه رژیم صهیونیستی از ارتش میانمار و 
کشتار مسلمانان توسط آن اذعان می کند و برای مدعای خود سند ارائه 
می دهد، بســیار جای تعجب و ســوال دارد که برخی جریانات داخلی، 
چگونه چشــم خود را بر آن بســته اند و در پیام های خود از شبکه های 
مختلف اجتماعی و زنجیره رسانه ای، حقیقت را وارونه نشان می دهند؟
شاید بهتر باشد که جمله »پنی گرین« -رئیس »بخش بین المللی 
جنایات حکومتی« در دانشگاه »کوئین مری« انگلیس- را یادآور شویم: 
»دنیا نباید تعجب کند که اســرائیل، حتی با وجود مشــاهده جنایات 
وحشیانه ارتش میانمار، باز هم از آن حمایت می کند. رژیمی که در غزه 
کودک کشی کرد، یک رژیم ضعیف کش و کودک کش دیگر را به خوبی 
درک می کند. اگر غیر از این باشد، عجیب است. دیروز شما به غزه نگاه 
کردید و همه تان شرم و ننگ انسانیت را دیدید. امروز به روهینگیا بنگرید 

و تکرار تاریخ را از سوی 2 تفکر مشابه ببینید«.
منبع: مشرق

بحران میانمار؛ بایدها و نبایدها

در گفت وگوی کیهان با ۶ کارشناس غربی مطرح شد

فاشیسم درآمریکا
 نهادینه شده است

»استفان لندمن«، کارشناس و تحلیل گر مسائل 
آمریکا در پاســخ به این سؤال که: »پس از گذشت 
حدود 9 ماه از ریاست جمهوری ترامپ، حدود 15 
نفــر از افراد عالی رتبه کاخ ســفید یا از مقام خود 
استعفاء داده  و یا برکنار شده اند. با توجه به بی ثباتی 
ترامپ در اداره کشور آیا وی می تواند دوره ریاست 
جمهوری ۴ ساله خود را به پایان برساند؟«، گفت: 
من همواره درباره توانایی ترامپ برای بقا در پست 
ریاســت جمهوری خوشــبین نبودم، من همیشه 
به این نکته  اشــاره کــرده و گفته بودم که اجماع 
دموکرات ها، برخی از جمهوری خواهان و اکثریت 
رسانه های آمریکایی سعی در تضعیف جایگاه وی 
دارند. من دائما از سیاســت های داخی و خارجی 
ترامــپ در مقاالت خود انتقاد کرده ام. ترامپ اداره 
کشور را به جنگ افروزانی سپرده که خوی تهاجمی 
دارنــد. میلیارد رهایی همچــون ترامپ و دیگر نئو 
کان ها بر دولت ترامپ تاثیر می گذارند. ترامپ هم 
مانند پیشــینیان خود فقط به دنبال ثروت است. 
وی همچنین همانند روسای جمهور پیشین تمام 
قول هایی که به مردم داده بود را فراموش کرده است. 
تحلیلگر معــروف کانال های »راشــاتودی« و 
»پرس تــی وی« در ادامه تصریــح کرد: »نیروهای 
مخفــی« تاریــک در حال حاضر آمریــکا را اداره 
می کنند. آمریکا در حال حاضر به خاطر سیاست های 
ترامپ بیش از هر موقع دیگری از هم گسیخته شده 
است. همزمان دست های پنهانی مشغول مبارزه با 

ترامپ هستند، همان هایی که از هیالری کلینتون 
در رقابت هــای انتخاباتی حمایت می کردند اکنون 
به دشــمن درجه یک ترامپ تبدیل شده اند. باید 
بپذیریم که کلینتون گزینه ای به مراتب خطرناک تر 
از ترامپ بود من همواره از هیالری به عنوان »خدای 
جنگ« یاد می کردم. استیضاح رئیس جمهور تاکنون 
در تاریخ آمریکا رخ داده است و احتمال روی دادن 
مجدد آن هست، اوضاع برای دونالد ترامپ به شدت 

بی ثبات است.

»وین مادسن« پژوهشگر، روزنامه نگار معروف 
آمریکایــی و نویســنده کتــاب »داعــش همان 
آمریکاست« در پاسخ به سؤال مشابه گفت: اکنون 
آمریکا یک رئیس جمهوری دارد که بی کفایتی وی 
هر روز بیش از گذشــته نمایان می شــود. ترامپ 
اکنون از وجود مشــاورین کهنــه کاری همچون 
»رکس تیلرسون«، »ماتیس« و »مک مستر« بهره 
مند است. این 15 فردی که از کاخ سفید اخراج و 
یا کنار گذاشته شده اند افراد بسیار تندرویی بودند 
که قبل از خسارت رساندن به کشور، مقام خود را 

ترک کردند.

* آندریو کوریبکو کارشــناس روســی تبار و 
متخصص مسائل داخلی آمریکا، مفسر »اسپوتنیک «، 
» راشا تودی« و »گلوبال ریسرچ« و نویسنده کتاب 
»جنگ های ترکیبی« در پاسخ به سؤال فوق گفت: 
»همانطور که  اشــاره شــد، افراد بسیار زیادی در 
طول 9 ماه گذشته از سیستم حکومتی ترامپ کنار 
گذاشــته شده اند، اما در هر صورت این بدین معنا 
نیست که دونالد ترامپ به زودی کاخ سفید را ترک 
خواهد کرد. این نابسامانی هایی است که در جنگ 
ترامپ با »دولت مخفــی« در آمریکا رخ می دهد. 
جنگی تمام عیار با قدرت هــای پنهان اقتصادی، 

سیاســی و نظامی. ترامپ ثابت کــرده که دیکته 
کســی را نمی نویسد و حاضر نیست به توصیه های 
افراد دیگر گوش دهد. اگر که ترامپ در این جنگ 
با قدرت های پنهان آمریکا تسلیم شود، به اوامر آنها 
تن دهد و نقشــه یک عروسک خیمه شب بازی را 
ایفا کند، در ســمت خود باقی خواهد ماند اما اگر 
به اســتقامت خود ادامه دهد و به آنها بی اعتنایی 
کند، آنوقت احتمال ترک وی از کاخ ســفید زیاد 

خواهد شد.«

»برندون توربویل« تحلیلگر ارشد گلوبال ریسرچ 
اما در جواب به همان ســؤال باال توضیحات نسبتا 
مفصل تری داد و گفت: سؤال پیچیده ای پرسیدید، 
ترامپ هرگز نماینده مردم نبوده است. وی عضوی 
از همان یک درصدی های معروف در آمریکاســت. 
ترامپ در عین حال پیگیر مطالبات »دولت مخفی« 
در آمریکا هســت. وی، از ابتدای دوران ریاســت 
جمهوری اش تاکنون و حتی قبل از انتخاب شدنش، 

تحت فشار بود. تحلیلگران معتقد بودند که حتی اگر 
ترامپ انتخاب هم شود او را استیضاح خواهند کرد. 
ترامپ اما خود سیاست هایی را اتخاذ می کند تا بتواند 
درگیری هایی را بین چپ ها و راســت ها در آمریکا 
بوجود بیاورد ، ســپس به واسطه این درگیری ها و 
اختالفاتی که بوجود آمده می توانند بر مردم آمریکا 
حکومت کنند. ترامپ هم اکنون از سیاست »تفرقه 

بینداز و حکومت کن« استفاده می کند. 
نویســنده کتاب های »حمله به دمشــق«، 
»یــورش آمریکا به ســوریه«، و »3۶ دلیلی که 
کلینتون نباید رئیس جمهور شود« در ادامه تاکید 
کرد: ترامپ البته تالش هایی را هم دنبال می کند 
تا بتواند از زیر فشار های »دولت مخفی« آمریکا 
خارج شــود. ترامپ از طرفی در یک جنگ تمام 
عیار با رسانه ها به ســر می برد. »دولت مخفی« 
آمریکا به کمک رســانه ها در این کشــور سعی 
دارند و تــا حدی موفق هم بوده اند که ترامپ را 
تحت ســیطره خود در آورند، کنترلی که البته 
ترامپ دائما ســعی می کند از قبول آن ســرباز 
زند. بنابراین ســؤال اینکه آیــا ترامپ می تواند 
دوره چهار ساله خود را به پایان برد یا خیر، باید 
گفت که این اتفاق خیلی دور از ذهن هم نیست. 
همان دولت مخفی در آمریکا که بارها از آن یاد 
کردیم، به طور جدی به دنبال اســتیضاح دونالد 
ترامپ است، البته گفته هایی هم مطرح است که 
ترامپ در آستانه استعفاء است و البته شواهدی 
هــم وجود دارد که این موضوع را تایید می کند. 
همه اتفاقات در آینده نزدیک بســتگی به ترامپ 
دارد که چقدر می خواهد به تمایالت دولت مخفی 
تن دهد. من معموال ترامپ را با ریچارد نیکسون 
مقایسه می کنم. دونالد ترامپ همچون »ریچارد 
نیکسون« از معضالت ذهنی رنج می برد. هر دوی 

آنها تحت فشار قوی سیاسی، اجتماعی و رسانه ای 
قرار گرفتند، فشــارهایی که علنی و مخفی بوده 
و هستند. نیکسون به دست »دولت مخفی« در 
آمریکا تحت فشــار قرار گرفته بود و در نهایت از 
صحنه سیاســی آمریکا حذف شــد، بدون شک 
به نظر می رســد که ترامپ هم طعمه مشابه ای 
برای دولت مخفی آمریکا باشد. اختالفات و نزاع 
سیاسی در آمریکا بسیار جدی است. به عقیده من، 
جدی ترین بحران ها در جهان اکنون معطوف به 
آمریکاست. اتفاقات اخیر در آمریکا نشان می دهد 
که ما از نقطه »خطر فوری« عبور کرده ایم و اکنون 
وارد »بحران« شــده ایم. این اتفاقات بسیار برای 
آمریکا خطرناک است و شاید اینطور باید بگویم 
برای کل جهان خطرناک است، چراکه آمریکا بقیه 

دنیا را هم وارد این بحران خواهد کرد.

»هنری جیروکس« اســتاد آمریکایی دانشگاه 
»مک مستر« اما طوری دیگر فکر می کند و معتقد 
اســت: ناتمام ماندن ریاست جمهوری در آمریکا، 
امر هادی ای نیســت و به نظر مــن اتفاق افتادن 
آن به هیچ وجه محتمل نیســت. ترامپ باید یک 
کار بسیار نامتعارف انجام دهد تا آمریکا مجاب به 
اســتیضاح وی گردد. به نظر من ترامپ از جایش 

تکان نخواهد خورد.
کیث پریســتون نویســنده ۶ کتاب از جمله 
»شکســت آنارشیســم« و »حمله به سیستم« و 
تحلیلگر مهمان راشا تودی، پرس تی وی و بی بی سی 
پس از پرســیدن سؤال، این طور پاسخ داد: مدتها 
است که ترامپ کنار زدن افرادی را که دیگر برای 
وی ارزش سیاسی ندارند کلید زده است. مثال پس 
از حوادث »شارلوتزویل« ترامپ دریافت که دیگر 
نمی تواند به راست های افراطی کابینه اش اتکا کند و 
اینکه دیگر نمی شود به آنها اطمینان کرد. هر کسی 
را که به نحوی با راست های افراطی در ارتباط بوده 

است همچون، »استیو بانون« و »سباستین گورکا« 
کنار گذاشته است. وی در ادامه افزود: ترامپ به نظر 
من تقریبا دوره چهار ساله خود را تمام خواهد کرد. 
هرگز امکان این وجود ندارد که جمهوری خواهان 
رئیس جمهور هم حزبی خود را استیضاح نمایند. اگر 
در انتخابات سال 2018 کنگره آمریکا، دموکرات ها 
بتوانند اکثریت را کســب کننــد می توان به طرح 
اســتیضاح امیدوار بود، اما حتی در صورت مطرح 
شدن استیضاح اینکه بتوان آن را عملی کرد و همه 

از آن حمایت کنند بسیار بعید به نظر می رسد. 
بخش دوم مصاحبه با پرســیدن سؤال دیگری 
ادامه یافت، لندمن در پاســخ به این ســؤال که، 
»مجلــه نیویورکر چندی پیش گــزارش داد که 
فاشیســت ها پس از انتخاب ترامــپ دوباره متولد 
شــده اند. آیا رخ دادن جنگ تمام عیار داخلی در 
آمریکا ممکن است؟« گفت: من گفته نیویورکر را 
قبول ندارم و آن را بخشی از جنگ روانی رسانه ها 
علیه ترامپ می دانــم. آمریکا از دیرباز یک جامعه 
فاشیست محسوب می شده اســت. حتی، قبل از 
جنگ جهانی دوم هم گفته هایی مطرح می شد که 
بیانگر نژادپرست بودن جامعه آمریکا بود. البته اوضاع 
امروز آمریکا از هرزمان دیگری اسفناک تر است، در 
طول زندگی ام آمریکا را تا این حد از هم گسیخته 
ندیده بودم. چه ترامپ رئیس جمهور باشد چه فرد 
دیگری از ســال 19۷0 تاکنــون تمام دولت های 
آمریکایی از قبلی های خود بدتر بودند. هر که جای 
ترامپ را بگیرد اوضاع را از آنچه که هست پیچیده تر 
می کند. تا پیش از این اوباما بدترین رئیس جمهور 
آمریکا بود، با انتخاب شــدن ترامپ معلوم شد که 
می توان از اوباما بدتر هم وجود دارد. وی همچنین 
این را هم گفت که: اما اینکه آیا احتمال رخ دادن 
یک جنگ تمام عیار بین راستی ها وچپی های آمریکا 
وجود دارد؛ باید بگویم تنها در صورتی اتفاق می افتد 
که همان نیروهای تاریک پشــت پرده آن را کلید 
بزنند، همچین اتفاقات گسترده ای به خودی خود 
اتفاق نمی افتد. شاید اتفاقی که در شارلوتزویل افتاد 
مقدمه ای برای جنگ گسترده و بدتر باشد. کسی 

دقیقا نمی داند چه اتفاقی خواهد افتاد.
مدســن نیز به سؤال مشــابه این طور پاسخ 
داد: گروه هــای افراطی از هر طیفــی در آمریکا؛ 
»کو کالکس کالن«، »نئو نازی ها«، »راســتی های 
صهیونیست« و ســایر گروه های تندرو در آمریکا 
اکنون با به روی کار آمدن دونالد ترامپ بسیار راضی 
و خشنود اند، چراکه فرصت مناسبی برای آنان ایجاد 
شده تا در فضای سیاسی آمریکا عرض اندام کنند. 
گروه های افراطی در آمریکا اکنون اختالفات نژادی 

را آغاز کرده اند که آخرین بار در دوران جنگ سرد 
دیده شده بود. اقلیت های دینی و مذهبی در آمریکا 
اکنون اوقات بسیار سخت و حساسی را می گذرانند. 
کوریبکو جواب به این سؤال را اینطور داد: البته 
گروه هایی از نژادپرستان و فاشیست ها وجود دارند 
که از ترامپ حمایت می کنند، تعداد آنها البته بسیار 
محدود است و در معادالت به حساب نمی آیند. نکته 
کلیدی در جامعه آمریکایی این است که چپ ها از 
راستی ها و فاشیست ها بسیار قدرتمند ترند. »آنتیفا« 
که یک گروه چپ گرای آمریکایی است که افراد عضو 
آن به مراتب بیشــتر از گروه های چپ گرای مشابه 
اســت. دلیل آنکه »دولت مخفی« ســعی می کند 
که نژادپرســت ها را به ترامپ مرتبط کند تا وی را 

بی اعتبار نماید.
توربویل اما نظر متفاوتی داشــت و تاکید کرد: 
جنــگ در صورتی رخ می دهد که »دولت مخفی« 
و اولیگارش های آمریکا خواســتار جنگ باشند.در 
غیر اینصورت، اوضــاع در همین وضعیت می ماند 
و تنها شــاهد تنش و درگیری های مقطعی داخلی 
خواهیم بود. البته باید این نکته را نیز دانســت که 
ایــن درگیری ها اصال خود جوش نیســت و دقیقا 
سیســتم های اطالعاتی و افرادی همچون جورج 
ســوروس آن را مدیریت و تقویت می کنند. البته 
باید این نکته را نیز خاطرنشان شوم که ترامپ خود 
هیچگاه جهت گیری نژادپرستانه ای نداشته است. 
واژه نژادپرســتی اما موضوعی نیست که به واسطه 
ترامپ ایجاد شــده باشد، جامعه آمریکا مدتهاست 
حتی قبل از ترامپ با موضوع »نژادپرستی« مواجه 
است. اما به خاطر بســپارید در حالی که رسانه ها 
راستی ها و فاشیست ها را عامل درگیری ها معرفی 
می کننــد، ایــن در واقع گروه هــای تند چپ گرا 
همچون »آنتیفا« هستند که عامل اصلی جنایات و 
خشونت ها در خیابان های آمریکایند. افراد مرتبط 
با گروه چپ گرای »آنتیفــا« هر جا که می روند با 
خود خشونت هم می برند، در دعواهای نژادپرستانه 
آدم های خوب و بــدی وجود ندارد و همه به یک 
اندازه مقصراند. صحنه گردانان در آمریکا که تعداد 
آنها اندک شــمار نیز هست. بر کل جامعه حدودا 

300 میلیونی آمریکا مسلط شده اند 
هنری جیروکس در پاســخ به ســؤال مشابه 
گفت: احتمال وقوع جنگ تمام عیار در آمریکا بین 
گروه های اقراطی چپ گرا و راســتی بسیار ضعیف 
اســت.اما خطر همــواره وجــود دارد خطر اصلی 
تهدیدی است که از جانب راست گراهای تند متوجه 
آمریکا شده است آنها بسیار خشن اند و آمریکا را به 
آشوب می کشانند. شارلوتزویل و اتفاقاتی که حول 
آن افتاد تنها نمونه ای بود از خطر مهم و همه جانبه 
نژادپرستی در جامعه آمریکا و به طور کلی در جهان 

که باید آن را جدی گرفت. 
کیث پریستون هم به عنوان آخرین کارشناس 
کیهان این طور پاسخ داد که: نشریه »نیو یورکر« 
به شــدت چپ گراســت و همیشــه در گزارشات 
خــود مخصوصا علیه فاشیســت ها اغراق می کند. 
فاشیست ها اما در هر صورت به دنبال تاثیرگذاری 
سیاســی بر جامعه آمریکاند کــه البته موفق هم 
نخواهند بود. البته باید بگویم که درگیری های اخیر 
در شارلوتسویل بین دو گروه افراطی بود که البته 
هر دو حزب آنهــا را نادیده گرفته اند، حتی مدتی 
پس از آن حوادث، هــر دو حزب های دموکرات و 
جمهوری خواه درگیری های شارلوتسویل را محکوم 

کردند.

ســال 19۴2، 150 هزار نفر از مسلمانان کشته 
شدند. در دهه ۶0 میالدی نیز بیش از 20 هزار 
نفر از مســلمانان به دنبــال جنایت های ارتش 
میانمار کشته شدند. به دنبال این جنایت ها در 
سال 1992، 200 هزار نفر از مسلمانان میانمار 
به بنگالدش پناهنده شدند. دور جدید حمالت 
نیز از ســال 2011 شروع شده است و از مهرماه 
گذشته شدت گرفته است. در دو هفته اخیر نیز 
ارتش میانمار جنایت های خود را به اوج رسانده 
اســت. مسلمانان میانمار یک زبان محلی به نام 
»روهینگیا« دارند که در واقع مسلمانان میانمار 

را با این نام می شناسند.
تحلیل حقوقی جنایت میانمار

جنایت هــای اخیر دولت میانمار را بیشــتر 
کارشناسان حقوقی به عنوان مصداق بارز نسل 
کشی می دانند چرا که پاکسازی نژادی دقیقا در 

میانمار در حال جریان است.
ماده )2( کنوانســیون 19۴8، نسل کشی را 
این گونه تعریف می نماید: نســل زدایی عبارت 
اســت از ازتکاب هر یک از اعمال مشروحه زیر، 
علیه یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که 
بــا قصد نابود کردن کلی یا جزیی آن ها به دلیل 

دارا بودن این اوصاف صورت می گیرد:
1- کشتار اعضای یک گروه؛

2-ایراد آســیب جســمی یا روانی جّدی به 
اعضای یک گروه؛

3-قــرار دادن عمدی یک گــروه در معرض 
شرایط نامساعد زندگی، به انتظار نابودی فیزیکی 

کلی یا جزیی آن گروه؛
۴-تحمیــل تدابیری به قصــد جلوگیری از 

زادوولد یک گروه؛
5-انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه 

دیگر.2

کشــتار مســلمانان روهینگیا، مصداق بند 
)1(، ماده )2( کنوانســیون 19۴8 جلوگیری و 
مجازات نسل زدایی است. در واقع عنصر مادی 
جنایت نسل زدایی در این موضوع دقیقاً محقق 
شده است. اینکه تعداد کشته شدگان در منطقه 
روهینگیا دقیقاً چه میزان است، در تحقق جنایت 
نســل زدایی تأثیری ندارد. »زیرا بر اساس ماده 
)۶( اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، تفاوتی 
نمی کند که تعداد قربانیان نســل زدایی یک نفر 
یا بیشتر باشد، به شــرط آنکه این افراد به یک 
گــروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی خاص تعلق 
داشته و مرتکب قصد نابودی کلی یا جزیی گروه 
مورد نظر را به دلیل برخورداری از این ویژگی ها 

داشته باشد.«3
سکوت مجامع بین المللی 

با وجود آنکه جنایت علیه مسلمانان میانمار 
براساس ماده 2 کنوانسیون 19۴8 مصداق بارز 
نسل کشی اســت اما مجامع بین المللی در این 
میــان تنها به صدور بیانیه هایــی اکتفا کرده اند 
و هیــچ اقدام عملی انجام نداده اند. این در حالی 
است که سازمان ملل باید در این گونه موارد بدون 
هیچ گونــه مالحظه ای ورود کند. حتی نهادهای 
حقوق بشــری نیز می توانند دولت میانمار را به 
دلیل نسل کشــی تحت تعقیب قرار دهند. در 
مورد آنگ سان سوچی نیز وضع بدین منوال است 
و وی در برابر این جنایت که همه ســازمان های 
بین المللی به آن اذعان کرده اند تنها واکنشی که 

داشته انکار واقعیت است. 
»نیویورک تایمــز« در این مورد اعالم کرد: 
»آنگ سان سوچی، این شرم آور است.« نیکالس 
کریستف ستون نویس این روزنامه با زبان طعنه 
نوشت: »سوچی برنده دوست داشتنی جایزه صلح 
نوبل در حال ریاســت بر یک پاکســازی قومی 

اســت که در آن روستاها سوزانده شده، به زنان 
تجاوز می شــود و کودکان سالخی می شوند.« 
وی تاکید کرد که »ســوچی عمیقا اعتقاد دارد 
که روهینگیایی ها آدم هــای بیگانه و خارجی و 
دردسرســاز هستند، عالوه  بر این وی تبدیل به 
یک سیاستمدار عملگرا شده و می داند هرگونه 
همدردی با مسلمانان برای حزب وی فاجعه بار 

خواهد بود.«۴
وظیفه دستگاه دیپلماسی

در شرایط کنونی نه تنها مجامع بین المللی 
در مــورد جنایــت علیه مســلمانان روهینگیا 
سکوت کرده اند، کشورهای اسالمی نیز در این 
مورد تنها نظاره گر این ماجرا هســتند و تنها به 
صدور بیانیه هایی در محکومیت این بحران اکتفا 
کرده اند. در حالی که تنها، اقدام عملی می تواند 
باعث توقف این کشتارها شود. جمهوری اسالمی 
ایران نیز متاسفانه در این مورد دیپلماسی فعالی 
نداشته است و نتوانسته در بعد بین المللی بستری 
برای پیگیری حقوقی دولت میانمار فراهم کند. 
ایران می تواند یک نوع فشــار را از طریق مجامع 
جهانــی به دولت مســتقر میانمــار وارد کند. 
کشور های اسالمی مانند ایران، عربستان، مصر، 
ترکیه و کشورهای تاثیرگذار مسلمان، از طریق 
سازمان همکاری های اسالمی که متشکل از بیش 
از 50 کشور اسالمی است، می توانند موضوع را 
پیگیری کنند و آن را به سازمان ملل برسانند. 

کمک  های بشردوســتانه و حمایت از آزادی 
و نجات بشــر از ظلم و ســتم از اصول اسالمی ـ 
ایرانی است که همواره شاخصه ملت ایران بوده 
است. در واقع دســتگاه دیپلماسی ایران باید با 
فعال کردن دیپلماسی اسالمی خود به نوعی به 
دنبال اتحاد کشورهای اسالمی و رسیدن به یک 
راهکار مشــترک برای برخورد با دولت میانمار 
باشــد. از سوی دیگر وزارت خارجه ایران باید از 
طریق ابزارهای خود نسبت به پیگیری حقوقی 
این جنایت در دادگاه های بین المللی اقدام کند. 

پایان سخن
مســلمانان میانمار به درســتی بــه عنوان 
مسلمانان فراموش شده شناخته می شوند چرا که 
شدیدترین جنایت ها در حال حاضر علیه آنها در 
جریان است و همه دنیا حتی کشورهای اسالمی 
نیــز تاکنون هیچ گونه اقدام عملی در این زمینه 
انجام نداده اند. این در حالی است که طبق ماده 
2 کنوانسیون 19۴8 این جنایت مصداق بارز نسل 
کشی است. بنابراین همین بند حقوقی می تواند 
به عنوان مهم ترین برگ برنده کشورهای اسالمی 
برای تحت پیگرد قرار دادن دولت میانمار به کار 
گرفته شود. دستگاه دیپلماسی ایران نیز هرچند 
بیانیه هایی در محکومیت این مسئله صادر کرده 
اســت اما ظرفیت های دستگاه دیپلماسی ایران 
در این زمینه بسیار زیاد است و نباید به سادگی 
از این فرصت برای کمک به مســلمانان میانمار 

گذشت.

اسرائیل بازیگر پشت پرده 
کشتار مسلمانان میانمار 
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