ฉบับที่ 17 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556
สรุปข่าวผลงานข่าวในรอบสัปดาห์ของโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ)
http://www.deepsouthwatch.org/dsj
มาอัล-ฮิจเราะห์ 1435 ปีเปลี่ยนผ่านสันติภาพชายแดนใต้
คนดัง อยากเห็นอะไร ในอนาคต
ประธานกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี จัดงานต้อนรับวันปี
ใหม่อิสลาม “มาอัลฮิจเราะห์” จัดเวทีพบปะ ผู้นำ�ทุกภาคส่วน
ในสังคม หวังสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นำ�ศาสนาและผู้นำ�
จากภาครัฐ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ชวนมาติดตามความ
คิด บุคคลที่มีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อนสันติภพชายแดน
ใต้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ว่า อยากเห็นการฮิจเราะห์ สังคม
ชายแดนใต้ สู่ภาพใดในอนาคต??? ชินทาโร่ อยากให้ “ปา
ตานี” ฮิจเราะห์สู่สันติภาพ “สิ่งที่ผมอยากเห็นคือ การสร้าง
อนาคตปาตานีร่วมกันอย่างไร ไม่ว่าอนาคตของที่นี่จะมีหน้า
ตาเป็นอย่างไรก็ตาม แต่ต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ออกแบบว่า
อยากมีระบบการปกครองอย่างไร กระบวนการยุติธรรมเป็น
อย่างไร ด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างไร”
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4934
เปิดเวทีถก ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรม’ เกี่ยว-ไม่เกี่ยวคดีไฟใต้ ถ้าเกี่ยวแล้ว สาธารณะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเรื่องสันติภาพที่ประชาชน
ต้องการในอนาคต โดยคณะกรรมการสถานีวิทยุและโทรทัศน์ภาษา
ปัญหาจบไหม?
มลายู และสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเป็นผู้ประมวลผล
เปิดเวทีถก ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรม’ เกี่ยว-ไม่เกี่ยวคดีไฟใต้ ประธานศูนย์ โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,046 คน
นายอับดุลการีม แถลงว่าความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง
ทนายมุสลิมปัตตานีระบุอยู่ที่การตีความ แต่ถามว่าเหตุในพื้นที่เป็นคดี
การเมืองหรือไม่ นิรโทษแล้วจะอธิบายคนทั้งประเทศอย่างไร คนทำ�ผิด สันติภาพที่ประชาชนในจังวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคตโดยรวม
ถูกปล่อยตัว เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับอุ้มฆ่าก็ได้ประโยชน์ นักวิชาการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.30 เมื่อพิจารณา
จี้จุดเมื่อล้างความผิดก็ยกเลิกการเยียวยา แต่ถ้าออกกฎหมายนี้แล้วเหตุ ด้านใดที่รัฐต้องแก้ไขก่อน มากที่สุด ได้แก่ ด้านประเด็นทางสังคม ค่า
เฉลี่ย 3.38 รองลงมา ด้านประเด็นทางเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย 3.33 และ
รุนแรงสงบมันก็น่าสน
ด้านประเด็นทางการเมืองและการปกครอง ค่าเฉลี่ย 3.20 ตามลำ�ดับ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4933
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4928
ศอ.บต.เผยผลสำ�รวจสันติภาพที่คนต้องการ ให้ยอมรับอิสลามและมลายู
เสียงสันติภาพ (6) สถานีวิทยุตะอาวุล วิทยุชุมชนโดยชุมชนเพื่อ
เผยผลสำ�รวจของทีมงานทีวีมลายู ศอ.บต. เรื่องสันติภาพที่คนพื้นที่ สังคมโลก
ต้องการ พบประชาชนต้องการเรื่องอัตลักษณ์วัฒนธรรมอิสลามและ
มลายูมากกว่าเรื่องการเมืองการปกครอง โดยนายอับดุลการีม อัสมะ “สถานีวิทยุตะอาวุล” หรือวิทยุมัสยิดบางปูที่ยืนหยัดนับสิบปี เริ่มต้น
แอ คณะทำ�งานจากสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ร่วม จากความมุ่งมั่นของคนๆ หนึ่งจนกระทั่งเป็นสถานีวิทยุชุมชนที่มีคน
แถลงผลสำ � รวจคิ ด เห็ น ของประชาชนเรื่ อ งสั น ติ ภ าพที่ ป ระชาชนใน ฟังครอบคลุม 3 จังหวัด อีกทั้งได้พัฒนาสู่ทีวีออนไลน์ที่รับชมได้ทั่วโลก
จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการในอนาคตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวที ด้วยจุดเริ่มต้นจากงบประมาณคนชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของ
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โต๊ะอิหม่ามอาซิ ดาราแม ปัจจุบันนี้เนื้อหารายการอยู่ 6 ประเภท คือ
รายการบรรยายธรรม การเรียนการสอนอัล-กุรอ่าน รายการอิสมามิ
คอนาชีด (เพลงในรูปแบบอิสลาม) รายการผู้หญิง รายการด้านเยาวชน
การฝึกภาษาอังกฤษ และข่าวสารเกี่ยวกับการเกษตร สุขภาพ และการ
ศึกษานอกโรงเรียน
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4923
ผู้บริหารปตท.ยันทรัพย์ใต้ดินชายแดนใต้มีน้อย-รัฐวอนอย่าเชื่อพวก
บิดเบือน
กอ.รมน.ภาค 4 จัดประชุมและฟังบรรยาย “ทิศทางและโครงสร้าง
พลังงานในชายแดนใต้” โดย ดร.เติมชัย บุนนาค กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปตท.จำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ�กัด บรรยายเรือ่ ง “สถานการณ์
ด้านพลังงานของไทย”
ระบุวา่ การประชุมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ สร้างความ
เข้าใจถึงข้อเท็จจริงเกีย่ วกับสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศซึ่งปัจจุบันมี
กลุม่ ผูไ้ ม่หวังดีพยายามสร้างข่าวลือบิดเบือนข้อเท็จจริงให้สาธารณชนเกิด
ความเคลือบแคลงใจต่อภาครัฐว่ารัฐบาลไทยไม่ยอมนำ�ทรัพยากรใต้พ้นื
ดินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น น้ำ�มัน แร่ธาตุที่มีค่าต่างๆ และก๊าซ
ธรรมชาติ มาใช้พัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิม เป็นการเอา
เปรียบและเลือกปฏิบัติ
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4915

ศอ.บต.ประสานทหารสอบเหตุวิสามัญ 3 ศพวันรายอ
ศอ.บต.ลงเก็บข้อมูลเหตุปะทะวันรายอวิสามัญ 3 ศพ ที่ ต.น้ำ�ดำ�
อ.ทุ่งยางแดง
หลังชาวบ้านร้องเรียนไม่เชื่อว่าญาติตายในเหตุปะทะ
หลังจากร้องเรียนศูนย์ทนายความมุสลิมปัตตานีมาแล้ว ล่าสุด ศอ.บต.
ประสานหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวน
ด้านครอบครัวเหยื่อ
ต้องการคือ ให้ชี้แจงต่อสาธารณะทราบว่าลูกชายไม่ใช่คนร้าย และที่
รับไม่ได้คือมีความพยายามปกปิดความจริง โดยเจ้าหน้าที่บอกว่านำ�
ตัวลูกชายไปไว้ที่ค่ายทหารพราน
แต่มารู้อีกทีว่าศพลูกชายอยู่ที่โรง
พยาบาล แต่ก็มีข่าวอีกว่าลูกชายตายในที่ปะทะและที่ศพลูกชายมีปืน
ด้วย เรื่องที่นำ�ตัวไปสอบสวนในค่ายเพื่อหาข้อมูลอย่างเดียวครอบครัวก็
ไม่ติดใจอะไร แต่ไม่ใช่ทำ�ให้ตายแบบนี้
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4922
64 ปีประเพณีท้องถิ่นโคกโพธิ์ สานสัมพันธ์สามัคคีในพื้นที่คน 2 ศาสนา
งานประเพณีชักพระอำ�เภอโคกโพธิ์
มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอด
กว่า64 ปี งานประจำ�ปีส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีของชาว
พุทธในพื้นที่และสานสัมพันธ์คน 2 ศาสนา ผู้คนจากหลากพื้นที่เข้าร่วม
งานวันละไม่ต่ำ�กว่า 5,000 คน ชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น หนุนสิน
ค้าโอท็อปให้คนนอกพื้นที่รู้จัก
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4917

บล็อกรีวิว (แนะนำ�ข้อเขียนของเครือข่าย)
http://www.deepsouthwatch.org/blog
ผู้ต้องหาคดีความมั่นคงและความไม่สงบ (ตอนที่ 2): ฝันร้ายของครอบครัว “มูฮำ�หมัดมาโซ มามะ”
by Pattama Heemima
http://deepsouthwatch.org/node/4921
อัญชนา หีมมิหน๊ะ “กลุ่มด้วยใจ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำ�งานกับผู้ต้องหาและครอบครัวจากคดีความมั่นคง ครั้งนี้เธอได้หยิบเล่าเรื่องราวของครอบ
ครัวมูฮำ�หมัดมาโซ มามะ อดีตผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจากคดีฆ่านาวิกโยธินเมื่อปี 2549 ซึ่งใช้เวลาเกือบหกปีคดีจึงสิ้นสุดและได้รับการปล่อย
ตัวแต่ไม่ถึงหนึ่งคนในครอบครัวเริ่มถูกเก็บตั้งแต่พ่อของเขา ต่อมาคือพี่ชายและแม่ถูกลอบยิง ทำ�ให้แม่ของเขาเสียชีวิตไปอีกคน โชคดีที่พี่
ชายรอดกลับมา แต่ไม่นานหลังจากนั้นมูฮำ�หมดมาโซก็ตกเป็นเหยื่อของกระสุนโดยทั้งสามคนครอบครัวมิอาจรู้ได้ว่าใครเป็นผู้กระทำ�เพราะ
นอกจากสามฝ่ายไม่รับรองว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว (ซึ่งเป็นผลต่อเงินเยียวยา) กระบวนการยุติธรรมก็ไม่ได้ดำ�เนินตามไปตามกฎหมาย
โต๊ะสันติภาพปาตานีที่มาเลเซียกับกระแสรากหญ้ามองว่าเป็น “กระบวนการชิงสุกก่อนห่าม”
by Nasib PATANI
http://www.deepsouthwatch.org/node/4927
ตูแวดานียา ตูแวแมแง อดีตผู้นำ�ประท้วงมัสยิดกลางเมื่อปี 2550 และเป็นวิทยากรประจำ�ของเวทีบีจาราปาตานี (เสวนาปาตานี) ได้สังเกต
และสะท้อนเสียงของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับบีอาร์เอ็นที่ประเทศมาเลเซียว่าเป็น “กระบวนการชิงสุกก่อนห่าม”
เนื่องจากก่อนการพูดคุยไม่ได้มีการจัดเวทีถามความคิดเห็นของประชาชน และมองว่าที่ผ่านมาประชาชนไม่กล้าส่งเสียงความในใจ เพราะไม่มี
ใครรับประกันความปลอดภัย พร้อมทั้งเขียนข้อกังวลว่าหากการพูดคุยไม่ได้ตามความต้องการของประชาชนแล้วความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้น
อีกระลอกเสมือนมินดาเนาประเทศฟิลิปปินส์
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กู้พันลูก=เสี่ยงพันครั้ง “แม้ตายก็ยอม” เสียงคนหลังบ้าน EOD ‘จรูญ โดยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
เมฆเรือง’
ชายแดนภาคใต้ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548
ถึง 14 สิงหาคม 2555 ใช้งบประมาณ 2,032,604,337.37 บาท โดยมี
พระราชทานเพลิงศพ ‘หมวดแชน’ คนร่วมงานนับพัน บรรยากาศสุด การเยียวยาประชาชน 6,873 ราย เจ้าหน้าที่รัฐ 5,415 ราย แบ่งออก
เศร้า ลูกเมียสุดภูมิใจพ่อตายอย่างผู้กล้า เปิดใจภรรยา ร.ต.ต.จรูญ เมฆ เป็น เสียชีวิต 1,562 ราย บาดเจ็บ 3,705 ราย ทุพพลภาพ 145 ราย
เรือง ผู้ทำ�งานเคียงข้างหมวดแชน ชีวิตที่อยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลา กู้ รวมทั้ง 12,285 ราย ส่วนปีงบประมาณ 2556 ศอ.บต.ได้ให้ความช่วย
ระเบิดมาแล้ว 1,000 ลูก แต่‘แม้ตัวจะตายก็ยอม เพื่อให้ประชาชน เหลือเยียวยาผู้ได้รับกระทบทางด้านร่างกายจำ�นวน 1,083 ราย ใช้งบ
ปลอดภัย’ วอนขอให้คู่ขัดแย้งหันหน้ามาเจรจา
ประมาณ 183,820,000 บาท เยียวยากรณีผู้ที่ถูกกระทำ�จากเจ้าหน้าที่
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4914
รัฐกระทำ� มีรายละเอียดสำ�คัญคือ กรณีกรือเซะ เสียชีวิต รายละ 4 ล้าน
บาท 34 ราย เสียชีวิตประชาชน 54 ราย รายละ 500,000 บาท เจ้า
กลุ่มประชาคม ม.อ.ปัตตานี ชุมนุมคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม
หน้าที่รัฐ 2 ราย รวมทั้งสิ้น 90 ราย ใช้งบประมาณ 160,102,500 บาท
กรณีตากใบ เสียชีวิต 85 ราย รายละ 7.5 ล้านบาท 85 ราย ทุพพลภาพ
กลุ่มประชาคม ม.อ.ปัตตานี ชุมนุมคัดค้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม พร้อม 1 ราย 7.5 ล้านบาท บาดเจ็บ 49 ราย ผู้ถูกดำ�เนินคดี และผู้ถูกดำ�เนิน
ออกแถลงการณ์แสดงเหตุผลคัดค้าน 3 ข้อ ระบุขัดรัฐธรรมนูญ ทำ�ลาย ควบคุมตัวแต่ไม่ถูกดำ�เนินคดี 824 ราย รวมทั้ง 959 ใช้งบประมาณ
มาตรฐานทางจริยธรรม
เปิดทางให้คนละเมิดสิทธิในชายแดนใต้ไม่ 641,451,200 บาท กรณีสะบ้าย้อย มัสยิดอัลฟุรกอน กรณีวัดพรหม
ต้องรับโทษ ส่งผลทางลบต่อกระบวนการสันติภาพ โดยกลุ่มประชาคม ประสิทธิ์ กรณีสะบ้าย้อย 19 ราย รายละ 7.5 ล้านบาท ส่วนกรณีมัสยิด
ม.อ.ปัตตานีรักประชาธิปไตย จำ�นวนประมาณ 200 คน ได้รวมตัวกันที่ อัล - ฟรุกอนกับกรณีวัดพรหมประสิทธิ์ 13 ราย รายละ 4 ล้านบาท รวม
ลานพระบรมรูป หน้าสำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 32 ราย ใช้งบประมาณ 183,489,000 บาท กรณีสูญหาย และถูกละเมิด
วิทยาเขตปัตตานี เพื่อชุมนุมคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ
สิทธิ์ กรณีสูญหาย มีหลักฐานฟังได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำ� 4 ราย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4916
รายละ 7.5 ล้านบาท กรณีถูกละเมิดสิทธิ เสียชีวิตมีหลักฐานฟังได้ว่าเจ้า
หน้าที่เป็นผู้กระทำ� 7 ราย รายละ 7.5 ล้านบาท กรณีน่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่
เปิดข้อมูลรัฐเยียวยาเหยื่อไฟใต้กว่า 4,000 ล้าน เฉพาะตากใบ 641 ล้าน รัฐเป็นผู้กระทำ�จนพิการ 7 ราย รายละ 4 ล้านบาท กรณีมีหลักฐานฟังได้
ว่าเจ้าหน้าที่เป็นกระทำ� 1 ราย จำ�นวน 7.5 ล้านบาท กรณีน่าเชื่อว่าเจ้า
สรุปรายงานผลการเยียวยาเหยื่อไฟใต้ของ ศอ.บต.เผยรัฐใช้งบกว่า 4,000 หน้าที่รัฐเป็นผู้กระทำ� 2 ราย รายละ 4 ล้านบาท บาดเจ็บ 8 ราย รายละ
ล้านบาทช่วยผู้ได้รับผลกระทบรวมกรณีตากใบกรือเซะ มัสยิดอัลฟรุกอน 300,000 บาท รวมทั้งหมด 25 ราย ใช้งบประมาณ 90,480,000 บาท
วัดพรหมประสิทธิ์ กรณีถูกเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิและบังคับให้สูญหาย
http://www.deepsouthwatch.org/dsj/4924
สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ สำ�นักข่าวประชาไท
http://www.prachatai.com
ศาลโลกชี้พื้นที่ใต้-ใกล้เคียงเขาพระวิหารเป็นของกัมพูชา ส่วนพื้นที่
พิพาทนอกนั้นให้สองประเทศไปเจรจากัน
ทูตวีรชัย พลาศรัย ชี้ผลจากคำ�ตัดสินของศาล กัมพูชาไม่ได้ภูมะเขือและ
4.6 ที่พิพาทกัน ศาลให้สองประเทศร่วมกันดูแลปราสาท ขณะรมต. ต่าง
ประเทศระบุจะเจรจาเรื่องเส้นเขตแดนกับกัมพูชาต่อไป
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49728
มติชุมนุมต่อ - สุเทพ ลาออก ส.ส. ประกาศอารยะขัดขืนหยุดงานทั่ว
ประเทศ 13-15 พ.ย.
สุเทพ เทือกสุบรรณ และ ส.ส. 8 คนประกาศลาออกมาเป็นแกนนำ� และ
ขอมติเดินหน้าชุมนุมจนกว่าร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และประกาศหยุด
งานทั่วประเทศ 13-15 พ.ย. งดจ่ายภาษี ติดธงชาติทุกที่ ถ้าเจอนายกฯ
และคนในรัฐบาลไม่ต้องพูดคุยด้วย แต่ให้เป่านกหวีด
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49731

อังถัดประทับใจ 30 บาทรักษาทุกโรค ยกไทยไม่ต้องรวยแต่ทำ�ให้
ปชช.มีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
เลขาธิการสปสช. รายงานผลการหารือของนายกรัฐมนตรีระหว่างเยือน
เจนีวา สวิสฯ เผยเลขาธิการอังถัดชื่นชม 30 บาทรักษาทุกโรค ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ยกต้นแบบไม่ต้องรวยก็สร้างหลัก
ประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนทุกคนได้
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49730
สุภิญญายันค้าน กสทช.คุมเนื้อหาสื่อทีวี ชี้ปรับแก้แล้วแต่ยังคลุมเครือ
มติ กสท. 3 : 1 ผ่านร่างฯประกาศเนื้อหาตามาตรา 37 สุภิญญา โหวต
ค้าน ยังหวั่นเรื่องความชอบธรรมการใช้ดุลยพินิจ กสท. แม้ปรับแก้ร่างฯ
แล้ว เสนอควรโฟกัสกรุ๊ป-ถามผู้เกี่ยวข้อง พร้อมยืนยันสู้ต่อในบอร์ดใหญ่
และในเวทีสาธารณะ
http://www.prachatai.com/journal/2013/11/49723
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สรุปข่าวประจำ�สัปดาห์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ สำ�นักข่าวอิศรา
http://www.isranews.org/south-news.html
ข้อมูลอีกด้านเรื่องพูดคุยสันติภาพไทย-BRN
การเดินทางไปทำ�เนียบรัฐบาลของ ดาโต๊ะ สรี อะห์มัด ซัมซามิน ฮาซิม อดีตผู้อำ�นวยการสำ�นักข่าวกรองแห่งชาติมาเลเซีย ในฐานะผู้อำ�นวยความ
สะดวกกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยกับตัวแทนบีอาร์เอ็นกลุ่มนายฮัสซัน ตอยิบ เมื่อวันพุธที่ 6 พ.ย.2556 ที่ผ่านมา เพื่อ
หารือกับ พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและแกนนำ�คณะพูดคุยสันติภาพฝ่ายไทยนั้นต้องถือว่าไม่มีอะไรใหม่มากนัก
“ซัมซามิน” ถก “ประชา” เดือนธันวาฯคุยบีอาร์เอ็น – จยย.บอมบ์ระแงะตายเจ็บเพียบ
ผู้อำ�นวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยสันติภาพไทย-บีอาร์เอ็น รุดหารือ “ประชา-ภราดร-นิพัทธ์” ถึงทำ�เนียบรัฐบาล แจ้งดึงพูโล-บีไอพีพี
ร่วมวง ให้ที่นั่งกลุ่มละ 2 และ 1 ที่นั่งตามลำ�ดับ อ้างจัดทีมใหม่ พูดคุยเดือน พ.ย.ไม่ทัน เลื่อนยาวเป็นธันวาฯ เลขาฯสมช.เชื่อเหตุร้ายจะลดลง ด้าน
สถานการณ์ใต้ยังป่วน มอเตอร์ไซค์บอมบ์ใกล้งานจำ�หน่ายสินค้าราคาถูกที่ระแงะ ทหาร ฉก.อโณทัยดับ 2 เจ็บระนาว
ทนายมุสลิมวิเคราะห์ผลนิรโทษเหมาเข่งโยงไฟใต้ ญาติผู้เสียหายมองแง่ดีช่วย “แพะรับบาป”
ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ชี้ว่าแม้ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฯ ฉบับเหมาเข่งจะมุ่งล้างผิดเกี่ยวกับการชุมนุม
ทางการเมือง และการดำ�เนินคดีจากกระบวนการหลังการรัฐประหารเมื่อปี 2549 แต่เนื่องจากร่างกฎหมายมีความไม่ชัดเจนในตัวเอง ทำ�ให้สุ่มเสี่ยง
ที่จะถูกตีความโยงไปถึงคดีความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย
มวลชนชายแดนใต้ฮือต้าน “ล้างผิดเหมาเข่ง” หวั่นรวมตากใบกระทบจิตใจพี่น้องมุสลิม
กระแสต้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำ�ความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน
พ.ศ... หรือที่เรียกกันว่า “ร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรมฉบับสุดซอย” นั้น ลุกลามลงไปถึงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่แม้จะยังต้องอดทนกับความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นรายวัน แต่ก็ยังไม่วายออกมาแสดงพลังต้านกฎหมายที่พวกเขาเชื่อว่าจะส่งผล “ล้างผิดแบบเหมาเข่ง”

องค์กรประชาสังคมชายแดนใต้คือใคร
พบพวกเขาได้ที่นี่
“แผนผังฐานข้อมูลองค์กรประชาสังคมในชายแดนใต้”
http://www.deepsouthwatch.org/node/3201
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16 พฤศจิกายน 2556
งาน “เปิดตัวพรรคเพื่อสันติ” ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ณ ลานโรงแรมอิมพีเรียล นราธิวาส
http://www.deepsouthwatch.org/node/4908

ท่านสามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพได้ทาง Facebook ที่
Patani Peace Process Monitoring news https://www.facebook.com/PatTaniPeaceProcessMonitoring
South reports https://www.facebook.com/southreport?fref=ts
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