
اپوزیسیون ونزوئال از گزینه نظامی آمریکا حمایت 
نمی کند

نماینده رهبر اپوزیسیون ونزوئال اعالم کرد که آنها از گزینه مداخله نظامی 
آمریکا برای حل مشکالت این کشور حمایت نمی کنند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گوستاوو تاره، نماینده خوآن 
گوآیدو، رئیس جمهور خودخوانده ونزوئال در پاسخ به سوالی مبنی بر این که آیا او از 
گزینه مداخله نظامی آمریکا در ونزوئال حمایت می کند، پاسخ داد: نه، این مشکل باید 

توسط مردم ونزوئال حل شود.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی در توئیتر روز دوشنبه نوشت، اگر 
دولت نیکوالس مادورو به گوآیدو و یا کارکنان دیپلماتیک آمریکا آسیبی وارد کنند، 

این کشور وارد عمل خواهد شد.
از سوی دیگر، وزارت دفاع کلمبیا به اسپوتنیک اعالم کرد که دولت این کشور 

برنامه ای برای اعطای پایگاه های نظامی به آمریکا برای تجاوز به ونزوئال ندارد.
چند روز پیش عکسی از یادداشتی در دستان جان بولتون منتشر شد که در آن 
نوشته شده بود »۵۰۰۰ سرباز به کلمبیا« که این عبارت گمانه زنی ها را مبنی بر 

احتمال اعزام نیرو توسط آمریکا به همسایه ونزوئال را قوت بخشید. 

برنی سندز:

آمریکا نباید از جنگ خونین عربستان علیه یمن حمایت 
کند

»برنی سندرز« سناتور مستقل آمریکایی روز چهارشنبه گفت: آمریکا نباید 
از جنگ خونینی که عربستان آن را علیه یمن رهبری می کند، حمایت 

کند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، سندرز که در یک کنفرانس خبری صحبت می 
کرد، افزود: رژیم عربستان مستبد است و رهبرش در قتل جمال خاشقچی روزنامه 

نگار دست داشته است.
وی تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم تا توانایی ارتش ما در دست رژیم وحشی 

سعودی که در قتل جمال خاشقچی دست دارد قرار بگیرد.
این سناتور آمریکایی با بیان اینکه وبا در یمن به دلیل بمباران شبکه های تصفیه 
آب و فاضالب یمن از سوی عربستان شیوع یافته، گفت: باید جنگ در یمن متوقف 

شود و به جای بمب کمک های بشر دوستانه ارائه شود.
سندرز همچنین خبر از ارائه طرحی از سوی شماری از اعضای کنگره آمریکا 
برای توقف حمایت دولت این کشور از جنگ ائتالف سعودی علیه یمن به کنگره 

این کشور داد.
بر اساس این گزارش، شماری از اعضای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا روز 
چهارشنبه طرحی برای پایان دادن به حمایت های واشنگتن از ائتالف متجاوز 

عربستان سعودی در یمن به کنگره این کشور ارائه می دهند.
عربستان و امارات از ششم فروردین سال 94 در قالب ائتالفی از چند کشور عربی و 
با کمک و چراغ سبز آمریکا، حمالت گسترده ای را علیه یمن فقیرترین کشور عربی 
آغاز کردند تا به بهانه بازگرداندن رئیس جمهوری مستعفی این کشور به قدرت، به 

اهداف و زیادخواهی های سیاسی خود جامه عمل بپوشانند.
این جنگ تاکنون بیش از 16 هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها یمنی را با 
بحران شدید گرسنگی و قحطی روبرو کرده است، به گونه ای که سازمان ملل متحد 

در گزارشی، قحطی در این کشور را »بزرگ  ترین فاجعه انسانی« نامید.

حمالت رسانه ای غرب علیه ایران ناشی از اطالعات 
غلط سیا و موساد است

سفیر سابق ایران در سوئیس تشدید حمالت رسانه ای غرب علیه ایران 
را ناشی از اطالعات غلط نهادهای جاسوسی آمریکا و همپیمانان منطقه 

ای اش دانست.
به گزارش ایرنا، بخش آلمانی تارنمای شبکه »راشا تودی« در گفت وگویی با 
»علیرضا ساالری« سفیر سابق ایران در سوییس به بررسی تغییر ملموس رویکرد 

رسانه های اروپایی نسبت به ایران پرداخت.
این رسانه روسی گزارش داد از زمان امضای توافق هسته ای با ایران در سال 
2۰1۵، رویکرد رسانه ای نیز تلطیف شده بود و رسانه های اروپایی از جمله آلمانی 

ها می کوشیدند از به کار بردن لحن انتقادی شدید علیه تهران خودداری کنند.
با این حال پس از خروج آمریکا از توافق هسته ای و طرح اتهامات اخیر علیه ایران 
از سوی برخی کشورهای اروپایی، رویکرد رسانه های آلمانی تغییر کرده و گستاخانه 
تر شده است. راشا تودی در ادامه به گزارش های انتقادی در نشریه های اشپیگل، 
فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ، هفته نامه سایت، بیلد، تاگس اشپیگل و دویچه وله 
اشاره کرده و می نویسد: همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی به ایران از 

سوی آمریکا، رویکرد ضدایرانی این رسانه ها نیز شدت یافته است.
»علیرضا ساالری« سفیر سابق ایران در سوئیس در این باره می گوید: موج حمالت 
رسانه ای اخیر که به آن اشاره کردید، ناشی از فشارهای آمریکا و اسرائیل است که 
با دادن اطالعات غلط از طریق نهادهای جاسوسی خود، این رسانه ها را تغذیه می 
کنند. وی تاکید می کند: این در حالی است که هیچ مدرک مستدلی برای اثبات 
این اتهامات وجود ندارد و تمامی اینها همانند هر آنچه که طی این 4۰ سال به ایران 

نسبت داده شده، بی اساس است.
به گفته این دیپلمات ایرانی، تالش آمریکا و همپیمانان دست نشانده اش مانند 
رژیم اسرائیل و عربستان سعودی این است که توافق هسته ای را به شکست بکشانند 

و اروپایی ها را از این توافق و نیز از ایران دور کنند.
ساالری می افزاید: باقی داستان مشخص است؛ ایجاد ایران هراسی تا حد امکان و 

دمیدن به آتش اختالفات برای رسیدن به این هدف.

این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی تاکید کرد: راه اندازی 
SPV چالشی جدی در سیاست انزواسازی آمریکا علیه 
ایران است و می تواند تاثیرات مهمی بر تنش  زدایی و تعامل 

ایران با دیگران داشته باشد.
مرتضی مکی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، با اشاره به 
راه اندازی کانال ویژه مالی از سوی وزرای امور خارجه سه کشور 
در  تاخیر  ماه ها  از  پس  سرانجام  گفت:  بریتانیا  و  آلمان  فرانسه، 
راه اندازی سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا )SPV( روز گذشته وزرای 
امور خارجه تروئیکای اروپایی در نهایت راه اندازی این کانال مالی را 

برای تامین منافع ایران و دور زدن تحریم های آمریکا اعالم کردند.
راه اندازی SPV نشان داد مسائل موشکی نمی تواند بر 

برجام سایه بیندازد
وی با بیان اینکه اعالم راه اندازی SPV گام مهم رو به جلویی 
ارزیابی کرد، اظهار داشت:  توافق هسته ای می توان  برای حفظ 
با هفته ها تاخیر همراه شده  راه اندازی و ایجاد این کانال مالی 
از  آلمانی  و  فرانسوی  سران  که  اخیری  تند  انتقادات  که  بود 
سیاست های منطقه ای و موشکی ایران کرده بودند، موجب شده 
بود که بسیاری فکر کنند که این مسائل بر راه اندازی سازوکار 

ویژه مالی تاثیر گذاشته است.
 SPV این کارشناس مسائل اروپا ادامه داد: را ه اندازی روز گذشته
نشان داد که برای اتحادیه اروپا حفظ و تداوم برجام بسیار مهم است 
و به همین خطر مسائل دیگری از جمله مسائل موشکی نمی تواند بر 

توافق هسته ای سایه انداخته و اثر بگذارد.
SPV گام مهمی در خنثی   سازی فشارهای حداکثری ترامپ است

مکی با تاکید بر اینکه سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا شاید نتواند 
مطالبات حداکثری ایران از برجام را تعیین کند اما گام بسیار مهمی 
در خنثی   سازی فشارهای حداکثری ترامپ و سیاست منزوی     سازی 
ایران محسوب می شود، تصریح کرد:  رئیس   جمهور آمریکا طی چند 
ماه گذشته فشارهای بسیار زیادی نسبت به کشورهای اروپایی وارد 
ساخت تا مانع از ادامه همکاری ها میان ایران و اروپا شود و در این 
چارچوب، آنها را تهدید به تحریم کرد تا از این مسیر، SPV ایجاد 

نشود.
وی افزود: آخرین اقدام ترامپ برای تاثیرگذاری بر اروپایی ها هم 
برگزاری نشست ورشو در لهستان به منظور اجماع سازی علیه ایران 
و ایجاد شکاف در میان اروپایی ها بود اما راه اندازی SPV نشان داد 
که اتحادیه تسلیم فشارهای ایاالت متحده علیه ایران و برجام نشدند.

اروپا تا این اندازه در مقابل ایاالت متحده ایستادگی نکرده بود
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی در پاسخ به این سوال که 
راه اندازی سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا چه تاثیری می تواند بر 
چرخه گردش مالی دالر در عرصه جهانی وارد سازد، خاطرنشان 
کرد: اقدام اتحادیه اروپا در راه اندازی SPV در چهل سال گذشته 
بی سابقه بوده است چراکه آمریکا و اروپا طی دهه های گذشته در 
هماهنگی و همکاری با یکدیگر درصدد تحت فشار قرار دادن از طریق 
سیاست های تحریمی بودند تا از این طریق سیاست های منطقه ای را 
بازدارندگی ایران تا حدی تاثیر بگذارند ولی برجام موجب شکاف میان 

دو متحد پیشین شده است.
مکی با بیان اینکه راه اندازی SPV تاثیرات منطقه ای و بین المللی 
به همراه دارد، ابراز داشت: بی تردید این اقدام اروپا محدود به ایران 
نخواهد بود. اروپایی ها اولین گام را برای خنثی سازی سیاست های 
تحریمی آمریکا برداشتند هر چند که آنها قبال هم اقداماتی در رابطه 

با کشوری مانند کوبا انجام داده بودند ولی این اقدام در حد و اندازه 
راه اندازی یک سازوکار ویژه مالی نبود و آنها هم تا این اندازه در مقابل 

ایاالت متحده ایستادگی نکرده بودند.
راه اندازی SPV چالشی جدی در سیاست انزواسازی 

آمریکا علیه ایران است
وی با تاکید بر اینکه راه اندازی SPV برای آمریکا وکشورهایی 
که می خواهند بر ایران فشار وارد کنند پیام مهمی دارد، بیان کرد: 
راه اندازی این کانال نشان می دهد که دوران تک قطبی بودن گذشته 
و جهان در حال تجربه دوران گذار است و این گونه نیست که ایاالت 

متحده امر کند و دیگران مکلف به انجام شوند.
این تحلیلگر مسائل سیاست خارجی اضافه کرد: در واقع راه اندازی 
SPV چالشی جدی در سیاست انزواسازی آمریکا علیه ایران است و 
می تواند تاثیرات مهمی بر تنش  زدایی و تعامل ایران با دیگران داشته 

باشد.

نباید مطالبات حداکثری را از SPV انتظار داشته باشیم
مکی در پاسخ به این سوال که آیا سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا 
محدود به خرید غذا و دارو خواهد بود؟ یادآور شد: غذا و دارو کمترین 
چالش و درگیری را میان اروپا و آمریکا ایجاد می کند قبال هم ایاالت 
متحده اعالم کرده بود که مسائل بشردوستانه از جمله غذا و دارو را 
از سیاست های تحریمی خود استثنا کرده بودند. به همین دلیل، 
سازوکار ویژه مالی کار خود را از این حوزه شروع کرده است و وقتی 
گام هایی در این رابطه برداشته شود به حوزه های دیگر در میان   مدت 

تسری خواهد یافت.
 این کارشناس مسائل اروپا ادامه داد: ما نباید مطالبات حداکثری را 
از SPV انتظار داشته باشیم. تاثیرات SPV بیشتر سیاسی هستند 
و به همین خاطر، ما باید از این مسئله بهره برداری الزم را انجام داده 
تا دیگر کشورها با سیاست تحریمی آمریکا همراه نشوند. ما باید در 

جهت قوام بخشیدن به این کانال حرکت کنیم.

سنای آمریکا در اقدامی دو حزبی با تصمیم دونالد ترامپ 
افغانستان  و  سوریه  از  آمریکایی  نیروهای  خروج  برای 
مخالفت کرد؛ اقدامی که سیلی محکم به صورت دونالد 

ترامپ محسوب می شود.
به گزارش ایسنا، پیش نویس الیحه ای که میچ مک کانل، سناتور 
کنتاکی برای مخالفت با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
برای خروج نیروهای نظامی آمریکایی از سوریه و افغانستان نوشت، 
با 6۸ رأی موافق در برابر 2۳ رأی مخالف تصویب شد و تقریباً تمام 

سناتورهای جمهوری خواه از آن حمایت کردند.
این الیحه به الیحه سیاست گسترده تری درباره خاورمیانه اضافه 
خواهد شد؛ الیحه ای که به نظر می رسد طی روزهای آینده به راحتی 

تصویب شود.
این دومین بار طی دو ماه اخیر میالدی است که سناتورهای 
جمهوری خواه با سیاست خارجی دونالد ترامپ مخالفت کرده اند. در 
ماه دسامبر ۵6 سناتور به پایان همکاری نظامی آمریکا با عربستان 

در جنگ یمن رأی دادند و مقابله دو حزبی قدرتمندی را علیه دفاع 
ترامپ از سعودی ها بر سر قتل جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 

عربستانی به نمایش گذاشتند.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، مک کانل در این الیحه هشدار 
داده: خروج شتاب زده نیروهای آمریکایی از هر یک از این کشورها 
)سوریه یا افغانستان( می تواند دستاوردهایی که به سختی به دست 

آمده و همچنین امنیت ملی آمریکا را در خطر قرار دهد.
مک کانل بدون آنکه مستقیماً از ترامپ نام ببرد، با سیاست های 
انزواگرایانه او مخالفت و اظهار کرد: الزم است که آمریکا ائتالف جهانی 
مبارزه با تروریسم در جهان را حفظ و سرپرستی کرده و از شرکای 

محلی مان پشتیبانی کند.
او در سخنرانی خود در مجلس سنا گفت: من بر این باورم که 
تهدیدها همچنان باقی مانده اند. داعش و القاعده هنوز کامالً شکست 
به  پایبندی  ادامه  نیازمند  امنیت ملی آمریکا  نخورده اند و منافع 

مأموریت کشور در این مناطق است.
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 پاکستان و آمریکا رزمایش مشترک هوایی برگزار کردند
 پاکستان و آمریکا در پایگاه هوایی »شهباز« منطقه »جیکب آباد« ایالت سند پاکستان رزمایش مشترک هوایی برگزار کردند. به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از بیانیه نیروی هوایی پاکستان،»مجاهد انور خان« فرمانده نیروی هوایی پاکستان از 

رزمایش هوایی مشترک پاکستان و آمریکا موسوم به »فالکون تیلون 3« در پایگاه هوایی شهباز در منطقه جیکب آباد ایالت سند بازدید کرد. نیروی هوایی پاکستان نیز در بیانیه ای اعالم کرد:فرمانده نیروی هوایی پاکستان از نیروهای شرکت 
کننده در این رزمایش مشترک برای برگزاری موفقیت آمیز آن تقدیر کرد. انورخان اضافه کرد:برگزاری رزمایش مشترک به نیروهای هوایی دو کشور برای بهره برداری از تجربیات یکدیگر کمک می کند.

اخبار سازوکار ویژه مالی محدود به ایران نخواهد ماند

آمریکا در آستانه انزوا

مخالفت سنای آمریکا با خروج از سوریه و افغانستان؛

 سیلی محکم به صورت ترامپ

 توپ برگزیت در زمین اروپا

دیده بان حقوق بشر: دولت میانمار از »قوانین سرکوب گرانه« علیه منتقدان استفاده می کند

 پس  از آنکه قانون گذاران انگلیس با تصویب الیحه ای به »ترزا می« مأموریت 
دادند تا بخش هایی از توافقنامه خروج این کشور از اتحادیه اروپا را اصالح 
کند، مقام های اروپایی با رد امکان تغییر در این سند، چشم انداز برگزیت بی 

توافق را تقویت می کنند.
به گزارش ایرنا، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا عصر چهارشنبه تصریح کرد 

که توافقنامه به دست آمده تنها و بهترین توافق ممکن است و رأی نمایندگان مجلس، 
تنها خطر خروج بی توافق انگلیس از اتحادیه اروپا را افزایش می دهد.

دو هفته پس  ازآنکه قانون گذاران انگلیس، پیش نویس توافقنامه خروج این کشور 
از اتحادیه اروپا را در یک رأی گیری تاریخی رد کردند، دیشب در چند رأی گیری 
جداگانه، دیدگاه خود را درباره آینده برگزیت اعالم کردند. در مهم ترین الیحه ای که 
موردحمایت دولت هم قرار گرفت، نمایندگان خواستار تغییراتی در بخش مربوط به 

آینده مرزی دو ایرلند شدند.
در پیش نویس توافقنامه برگزیت که دو ماه پیش از سوی دولت انگلیس و شورای 
اروپا به تصویب رسید، طرحی گنجانده شده که باید از بازگشت مرز سخت بین ایرلند 
شمالی و جمهوری ایرلند جلوگیری شود؛ به این ترتیب که اگر هرگونه توافق تجاری 
میان اروپا و انگلیس در آینده موفق به حفظ مرز به شکل کنونی نشود، طرح موسوم 
به »بک استاپ« برای جلوگیری از کشیده شدن یک مرز فیزیکی به اجرا درآید. بر 
این اساس، انگلیس موظف خواهد بود تا برای مدت محدودی در چارچوب مقررات 
گمرکی اتحادیه اروپا عمل کند. اما مشکل اینجاست که خروج لندن از طرح یادشده 
مشروط به موافقت اتحادیه اروپا خواهد بود و به همین خاطر قانون گذاران انگلیسی دو 

هفته پیش به این توافقنامه رأی مخالف دادند.
یونکر در سخنان امروز خود تصریح کرد که مرز ایرلند، مرز اتحادیه اروپاست و 
ازاین جهت برای ما اولویت دارد. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا هم گفته است که 
توافق به دست آمده قابل مذاکره مجدد نیست و امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه 
نیز آن را بهترین توافق ممکن توصیف کرد. رهبران جمهوری ایرلند هم تأکید داشته اند 

که با ایجاد محدودیت شدید مرزی با ایرلند شمالی مخالف هستند و به توافقی که 
شامل حفظ ارتباط ویژه بین دو بخش جزیره ایرلند نباشد رأی مثبت نخواهند داد.

»ترزا می« امروز طی سخنانی در پارلمان تصریح کرد که رأی دیشب نمایندگان 
مجلس به تنهایی مشکل را حل نمی کند و تلویحاً خواستار حمایت آن ها از توافقنامه 
جدید او با اتحادیه اروپا شد. وی عنوان کرد که دولت تالش های خود را برای رسیدن 
به توافق موردحمایت پارلمان دو برابر خواهد کرد اما با توجه به مخالفت های اروپا ، 

کار او آسان نخواهد بود.
رئیس شورای اروپا عصر چهارشنبه با انتشار پیامی در توییتر خطاب به نخست وزیر 
انگلیس نوشت: موضع اروپا کامالً روشن است و توافقنامه برگزیت قابل مذاکره نیست. 
ما دیروز فهمیدیم که انگلیس چه چیزی را نمی خواهد، اما هنوز نمی دانیم چه چیزی 

را می خواهد.
نخست وزیر انگلیس امروز موفق شد تا با رهبر اصلی ترین حزب دولت، »جرمی 
کوربین« که تاکنون حاضر به مالقات »می« نبود، دیدار و درباره آینده برگزیت رایزنی 
کند. او پس  از این مالقات در توییترش نوشت که ابهامات کوربین درباره آینده روابط 
اقتصادی انگلیس و اتحادیه اروپا را برطرف و بر لزوم حمایت از توافق جدید او با اروپا 

تأکید کرده است.
»می« پیش تر هم با سایر رهبران احزاب سیاسی مخالف دولت هم دیدار و در همین 
رابطه رایزنی کرده است. به  این  ترتیب نخست وزیر جبهه خود را برای رسیدن به یک 
توافق جدید آرایش کرده و اینک توپ در زمین اروپایی هاست که در عمل از برگزیت 

بی توافق جلوگیری کنند. 

قوانین  از  میانمار  دولت  کرد،  اعالم  )جمعه(  امروز  بشر  حقوق  بان  دیده 
سرکوب گرانه برای تحت پیگرد قرار دادن منتقدان استفاده می کند.

به گزارش ایسنا، این گزارش از سوی دیده بان حقوق بشر در حالی منتشر شده 
که امیدواری ها درباره برقراری حکومتی دموکراتیک تحت امر آنگ سان سوچی، رهبر 
دموکراسی خواه میانمار در این کشور که مدت های طوالنی در دست خونتای نظامی 
بوده، رنگ می بازد. به نقل از خبرگزاری رویترز، این گروه حقوق بشری در گزارش خود 
تحت عنوان امیدهای از دست رفته: جنایی شدن عقاید صلح آمیز در میانمار آورده 
که آزادی بیان از زمان روی کار آمدن دولت جدید تحت رهبری آنگ سان سوچی در 
سال 2۰16 با تحت پیگرد قرار گرفتن افراد رو به وخامت گذاشته و جوی از ترس را 

در میان روزنامه نگاران به وجود آورده است.
از  یکی  و  بشر  بان حقوق  دیده  در  آسیا  امور  در  لیندا الکدیر، مشاور حقوقی 

نویسندگان این گزارش در بیانیه ای آورده است: آنگ سان سوچی و حزب لیگ ملی 
برای دموکراسی میانمار قول یک میانمار جدید را داده بودند اما دولت هنوز سخنران ها 
و منتقدان صلح طلب و معترضان را تحت پیگرد قرار می دهد و از بازبینی قوانین 

سرکوب گرایانه قدیمی ناکام مانده است.
وی ادامه داد: دولت سوچی فرصتی مغتنم برای از میان برداشتن ابزار سرکوب 
مورد استفاده از سوی خونتای نظامی داشت اما به جای آن، برای سرکوب منتقدان و 
معترضان صلح طلب استفاده کرده است. البته هنوز برای تغییر این رویکرد دیر نشده 

و اقداماتی را می توان در راستای آن انجام داد.
دولت های نظامی که برای چندین دهه بر میانمار سلطه داشتند، محدودیت های 
شدیدی را بر آزادی بیان در این کشور وضع کرده اند. اصالحات تحت امر دولت نیمه 
مدنی میانمار که در سال 2۰1۰ روی کار آمد، شامل توقف سانسور رویکرد و گامی 

مثبت در جهت آزادی بیان و تجمعات بود.
این گروه حقوق بشری در ادامه آورده است: دولت تحت رهبری آنگ سان سوچی 
تغییرات کمی را در راستای این قوانین سرکوب گرایانه انجام داده و همچنان از قوانین 
سخت گیرانه، مبهم و گسترده برای تحت پیگرد قرار دادن منتقدان صلح طلب و 

تجمعات صلح آمیز استفاده می کند.
گروه آزادی بیان میانمار موسوم به Athanَ گفته که 14۰ مورد پرونده دستگیری 

و تحت پیگرد قرار گرفتن از سال 2۰16 گزارش شده است.
دیده بان حقوق بشر همچنین گزارش داده که روزنامه نگاران در میانمار تحت 
پیگرد قرار می گیرند و این تهدید از سوی مقام های دولت و ملی گرایان و شبه نظامیان 
حامی دولت و ارتش است. نتیجه اینها، تشکیل جوی از ترس در میان روزنامه نگاران 

محلی است.


