
تناقض گویی از احوال ترامپ 
رس��انه ها ب��ا اش��اره ب��ه ویدئ��وی دونال��د ترامپ 
رئیس جمه��ور آمریکا از بیمارس��تان نظامی »والتر 
رید« و س��خنان مقام های ارش��د دولت او گزارش 
دادند، »ترامپ و کاخ س��فید گزارش های متناقضی 

درباره وضعیتش ارائه می دهند«.
در حالی که اطالع رس��انی های دولت آمریکا درباره 
وضعیت جسمانی دونالد ترامپ حتی باعث اعتراض 
»مارکو روبیو« س��ناتور جمهوری خواه و هم حزبی 
رئیس جمهور از کاخ سفید شده، رسانه های خبری 
اظه��ارات رئیس جمه��ور و کاخ س��فید را درب��اره 

بیماری او »متناقض« خوانده اند. 
ش��بکه »الجزیره انگلیس��ی«، درباره انتش��ار فیلم 
دونالد ترام��پ از محل بیمارس��تان نظامی »والتر 
ری��د« در واشنگتن دی س��ی و توضیحاتش درباره 
وضعی��ت جس��می او بعد از ابتال ب��ه ویروس کرونا 
و صجبت های مقام های ارش��د کاخ سفید گزارشی 
منتشر کرد.از نظر این رسانه، »ترامپ و کاخ سفید 
درباره وضعیت )جسمانی( او گزارش های متناقض 

ارائه می دهند«.
در گ��زارش الجزی��ره آمده اس��ت: »رئیس جمهور 
ای��االت متحده بعد از انتقال و بس��تری ش��دن در 
بیمارس��تان، "احس��اس بهت��ری دارد" ام��ا رئیس 
س��تاد کارکنان کاخ س��فید می گوی��د که عوارض 
ترامپ "بسیار نگران کننده" است«. »مارکو روبیو« 
نماین��ده جمهوری خواه ایالت فلوری��دا در مجلس 
س��نای آمریکا در پیامی از کاخ سفید خواست که 
درباره وضعیت جس��می و س��المتی دونالد ترامپ، 
به طور مرتب و ش��فاف اطالع رس��انی کند.وزارت 
خارج��ه آمری��کا اع��الم کرد، ب��ا توجه ب��ه ابتالی 
رئیس جمهور این کش��ور به ویروس کرونا س��فر از 
قبل برنامه ریزی ش��ده مایک پامپئو به کره جنوبی 
و مغولس��تان به زم��ان دیگر موکول ش��د. در این 
میان نتایج یک نظرس��نجی جدید نش��ان می دهد 
ک��ه بایدن نامزد حزب  دموک��رات انتخابات ۲۰۲۰ 
آمری��کا در دو ایالت کلیدی از رقیب جمهوری خواه 

خود پیشی گرفته است.

نیمچه گزارش

ghassem_tg@yahoo.com

قاسم  غفوری

لیبی را سرزمینی می توان نامید که از سال ۲۰11 تاکنون 
روی آرامش ندیده است. همزمان با اعتراض های مردمی 
در کشورهای عربی همچون مصر و تونس که به سرنگونی 

مب��ارک و بن علی منجر ش��د در لیبی نی��ز اعترض های 
مردم��ی صورت گرفت با این تفاوت که کش��ورهای غربی 
و س��ازمان ملل س��ریعا وارد تحوالت این کش��ور شده که 
نتیجه آن نیز اقدام نظامی ناتو و سرنگونی نظام قذافی بود. 
این اقدام با ادعای اهدای آزادی به مردم در حالی صورت 
گرفت که پس از9 سال نه تنها این امر محقق نشده است 
که ه��ر روز بر بحران ه��ای لیبی افزوده و این کش��ور در 
کنار بحران های اقتصادی و انسانی با چندپارگی نیز مواجه 
ش��ده بگونه ای ک��ه هر منطقه ای به دس��ت قبیله ای اداره 
می دهد. در ای��ن میان نزاع میان خلیفه حفتر حاکم خود 
خوانده و الس��راج که خ��ود را دولت قانونی می نامد زمینه 
س��از جبهه گیری های داخلی و خارجی در قبال تحوالت 
این کشور ش��ده است. نکته قابل توجه در باب لیبی آنکه 
سازمان ملل و آلمان امروز میزبان نشستی مجازی درباره 

حل و فصل بحران لیبی هس��تند. تعداد زیادی از کشورها 
در این نشست ش��رکت می کنند.معاون نماینده آلمان در 
س��ازمان ملل اعالم کرد، نشس��ت مذکور پیگیری نشست 
برلین اس��ت که 19 ژانویه برگزار ش��د. حال این س��وال 
مطرح اس��ت که این نشست تا چه میزان می توان به حل 
بحران لیبی کمک نماید؟ نگاهی به تحوالت لیبی نش��ان 
می دهد که در قبال این کش��ور نشس��ت های متعددی به 
میزبانی کش��ورهای اروپایی و س��ازمان ملل برگزار ش��ده 
اس��ت و نشست اخیر ادامه این روند است. این نشست در 
حساسترین شرایط لیبی برگزار می شود چرا که از یک سو 
کش��ورهایی مانند ترکیه و لیبی به دنبال حمایت از دولت 
السراج هستند و در مقابل نیز ائتالفی از برخی کشورهای 
اروپ��ا با محوریت فرانس��هف در کنار امارات و س��عودی و 
صهیونیس��ت ها در کنار خلیفه حفتر ق��رار گرفته اند. این 

نزاع که برس��ر منابع نفت و گاز لیبی است در حالی ادامه 
دارد که طرفین برای رس��یدن به اهدافشان حتی به اعزام 
گروه های تروریستی و تقویت آنها نیز می پردازند. روندی 
که نش��ان می دهد ک��ه لیبی بیش از آنک��ه درگیر بحران 
داخلی باش��د با چالش��ی به نام مداخالت خارجی مواجه 
اس��ت که هر کدام از طرفین ان با ادعای حمایت از مردم 
و امنیت به دخالت در امور این کشور می پردازند. با توجه 
به این وضعیت می توان گفت که نشس��ت برلین نمی تواند 
مولف��ه ای برای حل بحران لیبی باش��د چ��را که حاضران 
در نشس��ت خود از منفعت برندگان بحران هس��تند و در 
اصل آنها با این نشس��ت به دنبال یارگیری در برابر طرف 
مقابل می باشند لذا این نشست به استمرار بحران در لیبی 
منجر خواهد ش��د چرا که بانیان نشست خود عامل بحران 

هستند و نمی توانند نقش حالل را داشته  باشند. 

یادداشت

گزارش

بر اس��اس سیاس��ت های دولتمردان انگلیس آنهایی که در 
خانه سالمندان حضور دارند و افراد مسن حق بر خورداری 
از درمان در برابر کرون��ا را ندارند چنانکه عفو بین الملل از 
سیاست های دولت انگلیس در بحران کرونا برای سالمندان 
انتقاد کرد و خواستار انجام تحقیقی سراسری و مستقل در 

خصوص نقض حقوق سالمندان شد.
رژیم س��لطنتی انگلی��س در حالی همواره خ��ود را حامی 
حقوق بش��ر معرفی می کند که بحران کرونا ابعاد بیشتری 
از  ساختگی بودن این ادعاها را آشکار ساخته است چنانکه 
براس��اس گزارش های رس��می در این کش��ور رسیدگی و 
نجات س��الماندن در براب��ر کرونا ممنوع ش��ده و به نوعی 
دولت با کرونا علیه س��المندان همدستی می کند. سازمان 
عفو بین الملل دیروز  در گزارش��ی از سیاس��ت های دولت 
انگلی��س در بحران کرون��ا و اتخاذ تصمیم های��ی غیرقابل 
تفس��یر در ازای حمای��ت از حقوق س��المندان به ویژه در 

خانه های سالمندان انتقاد کرد.
تدابیر دولت انگلیس برای افرادی که در خانه های سالمندان 

هس��تند در بحران کرونا آنان را به صورت جدی از دریافت 
خدمات درمانی و پزشکی برای نجات زندگیشان محروم کرد 
و این مس��ئله به مرگ ده ها هزار سالمند منجر شده است.

عفو بین الملل اف��زود: وزرای دولت انگلیس از ابتدای آغاز 
بحران شیوع ویروس کرونا این بیماری را خطری استثنایی 
ب��رای ۴۰۰ هزار فردی که س��اکن خانه های س��المندان و 
بهزیستی که بیشتر آنان از قشر ضعیف هستند و در شرایط 
جسمانی و سالمتی سختی زندگی می کنند، عنوان کردند 
و بار ها ادعا کردند که حمایت از آنان جزء اساس��ی سیاست 
انگلیس اس��ت، اما آنچه در واقعیت رخ داده دقیقا برعکس 
این مسئله اس��ت و همه گیری کرونا خانه ها را در نوردیده 
است و سالمندان را در معرض برخورد غیرانسانی قرار داده 
اس��ت.این س��ازمان در گزارش خود اعالم کرد: طی ۳ ماه 
بخش نگهداری از س��المندان در انگلیس درگیر س��ونامی 
مرگ ش��ده است و ۲۸ هزار و 1۸۶ مورد فوت در خانه های 
س��المندان ثبت شده است که 1۸ هزار و ۵۶۲ مورد آن بر 
اثر ابتال به ویروس کرونا بوده است و 1۰ هزار فوت دیگر هم 

ممکن اس��ت به علت کرونا باشد، زیرا به علت کمبود تست 
کرونا احتماال ابتالی این افراد ثبت نشده بوده است.

عفو بین الملل خواستار انجام تحقیقی سراسری، مستقل و 
فوری در خصوص اقدامات غیرانسانی دولت انگلیس در برابر 
سالمندان شد و این را اقدامی برای اجبار مسئوالن انگلیسی 
برای ارائه اس��ناد و مدارکی از سوی آنان در تایید کم کاری 
در این حوزه و س��کوت در قبال س��المندان عنوان کرد.این 
س��ازمان اعالم ک��رد که ب��ه زودی وزرای دولت انگلیس از 
جمله وزیر بهداشت برای ادای شهادت به دادگاه فراخوانده 
می شوند و موافقت بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس با 
اجرای تحقیقات در آینده را امری طوالنی مدت عنوان کرد 

و همچنین بررسی فوری این موضوع را خواستار شد.
در همی��ن حال از فرانس��ه نیز خبر می رس��د که در حالی 

ویروس کرونا در فرانس��ه دارد افس��ار گس��یخته گسترش 
پی��دا می کند که مردم به اقدامات دولت در زمینه مقابله با 
این بیماری کامال بی اعتماد ش��ده اند.نگرانی در میان مردم 
فرانسه در مورد شیوع کرونا هیچ گاه تا این اندازه باال نبوده 
است. ۷۳ درصد مردم فرانس��ه می گویند به شدت در این 
زمینه نگران هس��تند. این آمار طی یک هفته با افزایش ۴ 
درص��دی همراه ب��ود. ویروس کرونا فعاالنه در فرانس��ه در 
حال گس��ترش اس��ت. با ثبت 1۶ هزار و 9۷۲ مورد جدید 
ابت��ال به کووید 19 طی ۲۴ س��اعت رکورد موارد جدید در 
این کشور شکسته شد.در عین حال میزان اعتماد به دولت 
برای مقابل��ه موثر با همه گیری هم به پایین ترین س��طح 
رسیده اس��ت. تنها ۳۵ درصد مردم فرانسه به مقابله موثر 

دولت با شیوع همه گیری کووید -19 باور دارند. 
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سرکوب تظاهرات ضد نتانیاهو 
پلیس رژیم صهیونیس��تی ۳۸ نفر که در تل آویو در اعتراض به نخست 

وزیر این رژیم به خیابان ها آمده بودند را بازداشت کرد.
 در تظاهرات س��اکنان س��رزمینهای اش��غالی علیه »بنیامین نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیس��تی که شنبه ش��ب برگزار شد دهها نفر 
بازداش��ت ش��دند و در برخی مناطق درگیری میان پلی��س و نیروهای 
امنیتی با معترضان گزارش ش��ده است. پلیس ۳۸ نفر را بازداشت کرده اما 
صبح یکش��نبه ۳۷ نفر از معترضان را آزاد کرده است. یک معترض همچنان در 
بازداشت پلیس قرار دارد و به دلیل حمله به نیروهای پلیس تحت بازجویی قرار 
دارد و ممکن اس��ت بازداشت وی تمدید شود. در درگیریهای خیابانی یک مرد 
به یک زن که با تظاهرات علیه نتانیاهو مخالف بود در یکی از شهرکهای اطراف 

تل آویو حمله کرده و وی مجروح کرده است.

مساله فلسطین مالک سنجش موضعگیری صحیح
رئی��س پارلمان لبنان با تاکید بر پایبندی خود به مس��اله فلس��طین و 
قدس، گفت، تعیین مرزها میان لبنان و فلسطین اشغالی به عادی سازی 
که به زیان لبنان است، ارتباطی ندارد. او بر پایبندی به تمامی محتوای 
طرح فرانس��ه برای حل بحران در این کش��ور تاکید کرد. نبیه بری، در 
گفتگو با ش��بکه خبری المیادین اظهار کرد: بزرگترین خیانت به اصول 
همین اتفاقی اس��ت که در مورد مساله فلسطین رخ داد، مساله فلسطین و 
قدس در واقع مالک س��نجش گرایش به موضعگیری صحیح اس��ت.بری درباره 
اقدام برخی کش��ورهای عربی در عادی س��ازی روابط خود با رژیم صهیونیس��تی 
تاکی��د کرد: اگر حاکم��ان ضروریات خود را دارند، ملت ها نیز اولویت های خود را 
دارند که نباید تغییر کند و این اولویت فلس��طین است. وی گفت: آنچه در برابر 

این خطر مورد انتظار است، صبر و تسلیم نشدن است. 

تمدید یک ماهه مذاکرات برگزیت 
نخس��ت وزیر انگلیس و رئیس کمیس��یون اروپا در بیانیه ای مش��ترک 

مذاکرات برگزیت را به مدت یک ماه دیگر تمدید کردند.
»بوریس جانس��ون« نخست وزیر انگلیس و »اورزال فون درالین« رئیس 
کمیسیون اروپا پس از برقراری تماس تلفنی با یکدیگر و گفتگو پیرامون 
موضوع��ات باقیمانده در برگزیت، با ص��دور بیانیه ای اعالم کردند که در 
خصوص ادامه مذاک��رات پیرامون خروج لندن از اتحادیه اروپا به مدت یک 
ماه دیگر به توافق رسیده اند. بر اساس بیانیه صادره از سوی نخست وزیر انگلیس 
و رئیس کمیس��یون اروپا، قرار است نمایندگان طرفین به مدت یک ماه دیگر در 
خصوص موضوعاتی از قبیل تجارت و امنیت در ارتباط با برگزیت مذاکرات خود 
را ادام��ه دهند. طرفین اعالم کردند: یافتن راه حلی در این خصوص بس��یار مهم 

بوده و بنیانی قدرتمند برای روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا در آینده است. 

 مص�ر: األزه��ر مصر ضمن مخالفت ب��ا ادعاهای 
»امانوئ��ل ماک��رون« رئیس جمهور فرانس��ه درباره 
اس��الم تأکید کرد ک��ه اظهارات وی نژادپرس��تانه 
است.در بیانیه مجمع تحقیقات اسالمی األزهر آمده 
است که اظهارات اخیرا ماکرون که طی آن اتهامات 
باطلی را علیه اس��الم وارد کرده ب��ود، ارتباطی به 
دین اس��الم ندارد.در این بیانیه آمده اس��ت که ما 
بشدت این اظهارات را رد و تأکید می کنیم که این 
اظهارات نژادپرستانه است و احساسات دو میلیارد 

مسلمان را جریحه دار می کند.

 کویت: س��فیر آمری��کا در کویت ب��ر حمایت از 
تالش های کوی��ت برای میانجی گ��ری جهت حل 
بح��ران در روابط بی��ن اعضای ش��ورای همکاری 
خلیج فارس تأکید کرد.»الینا رومانوس��کی« سفیر 
آمری��کا در کوی��ت گفت ک��ه آمریکا ب��ه حمایت 
از تالش ه��ای کویت برای حل بحران در ش��ورای 

همکاری خلیج فارس ادامه خواهد داد.

 افغانس�تان: عب��داهلل عب��داهلل رییس ش��ورای 
عال��ی مصالحه ملی افغانس��تان به منظور گفت وگو 
با مقامات هندی روز سه ش��نبه هفته جاری راهی 
دهلی نو می ش��ود. رس��انه های هند گ��زارش دادند 
که عبداهلل عبداهلل در این س��فرش با مقامات ارشد 
دهلی نو در مورد همکاری های متقابل و نقش هند 

در روند صلح افغانستان، گفت وگو خواهد کرد.

 اردن: پادش��اه اردن ب��ا درخواس��ت اس��تعفای 
نخست وزیر این کشور موافقت کرد. »ملک عبداهلل 
دوم« پادشاه اردن اعالم کرد که با استعفای »عمر 
الرزاز« نخست وزیر این کشور موافقت کرده و از او 
خواسته است تا زمان تعیین جانشینش، مسئولیت 

دولت پیشبرد امور را برعهده گیرد.

 کان�ادا: علیرغم حساس��یت و هشدارهای پی در 
پ��ی چین، وزارت دفاع تایوان از عبور یک کش��تی 
جنگ��ی ارتش کان��ادا از تنگه تای��وان خبر داد.این 
اقدام تحریک آمیز کانادا در حالی صورت می گیرد 
که تنش بین واشنگتن و پکن بر سر حضور ناوهای 
آمریکای��ی در آبهای اطراف تای��وان و دریای چین 
جنوبی باعث افزایش تنشها در موضوع تایوان شده 

است.

رفتارهای ضد انسانی  رژیم سلطنتی در بحران کرونا صدای عفو بین الملل را درآورد 

 مرگ ۱۸ هزار سالمند انگلیسی 
طی ۳ ماه

خروش قبایل یمن علیه 
نیروهای امارات 

بزرگان و ش��خصیت ه��ای قبایل مجم��ع الجزایر 
س��قطری یمن خواستار خروج ش��به نظامیانی که 
توسط امارات و شورای انتقالی جنوب به این جزیره 

آمده اند، شدند.
ش��بکه الجزیره گ��زارش داد که ش��یوخ و بزرگان 
جزی��ره س��قطری یم��ن در جلس��ه ای ک��ه برای 
اعتراض به ورود شبه نظامیان مورد حمایت امارات 
و ش��ورای انتقالی به این جزیره برگزار ش��ده بود، 
تیراندازی این نیروها به افرادی که به علت اعتراض 
در روزهای گذش��ته اق��دام به برگ��زاری تجمع و 
راهپیمایی کرده بودند را به ش��دت محکوم کردند 
و خواس��تار خروج فوری ای��ن نیروها از این جزیره 
ش��دند.  شبکه الجزیره قطر، آمار شبه نظامیانی که 
امارات و ش��ورای انتقالی به جزیره س��قطری یمن 

اعزام کرده است را صدها نفر تخمین زد. 
در همین حال، منابع محلی یمن به شبکه الجزیره 
قطر گ��زارش دادند ک��ه درگیری می��ان نیروهای 
م��ورد حمای��ت دولت مس��تعفی و ف��راری یمن و 
ش��به نظامیان شورای انتقالی جنوبی مورد حمایت 
امارات در استان ابین جنوبی برای ساعاتی متوقف 
ش��ده بود اما ای��ن درگیری ها دیروز ب��ار دیگر از 
س��رگرفته ش��د. الزم اس��ت متجاوزان سعودی در 
ادام��ه تجاوزگری های خ��ود به یمن، ب��ار دیگر با  
حمله خمپ��اره ای به بن��در الحدیده هف��ت تن از 
اعض��ای یک خانواده را به ش��دت زخم��ی کردند. 
تاکن��ون از وضعی��ت این هفت نفر خبری منتش��ر 
نش��ده اس��ت.در همین حال در پی ادام��ه یافتن 
محاصره بر اساس آمار اعالم شده از سوی اتحادیه 
پزش��کان یمن، تاکنون در این کشور بیش از 1۰۰ 
نفر از کارکنان بخش بهداش��ت و درمان بر اثر ابتال 

به کرونا جان خود را از دست داده اند.

درخواست استقرار 
صلح بانان روسی در قره باغ 
همزم��ان با ش��دت گرفتن تنش��ها و جن��گ میان 
ارمنس��تان و جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان 
نخست وزیر ارمنس��تان خواستار استقرار صلح بانان 

روسی در منطقه مناقشه قره باغ شد.
 نیکول پاش��ینیان نخس��ت وزیر ارمنس��تان گفت 
ک��ه موضوع اس��تقرار صلحبانان روس��ی در قره باغ 
در س��ازمان امنیت و همکاری اروپ��ا مطرح خواهد 
شد.پاش��ینیان درباره اس��تقرار صلحبانان روس��ی 
در قره باغ خاطرنش��ان کرد: این گونه مس��ائل می 
تواند در چارچوب گس��ترده ای در گروه مینس��ک 
س��ازمان امنی��ت و همکاری اروپا مطرح و بررس��ی 
شود. الزم به ذکر است دیمیتری پسکوف سخنگوی 
ریاس��ت جمهوری روس��یه گفت: مس��کو می تواند 
نیروهای صلح خود را به شرط موافقت جمهوری های 
آذربایجان و ارمنستان به منطقه درگیری در قره باغ 
کوهستانی اعزام کند. خبر دیگر از این مناقشه آنکه 
آراز عظیم اف معاون وزیر خارجه جمهوری آذربایجان 
در واکنش به گزارش های خبری گفت که هیچ گونه 
نیروی خارجی در عملیات های نظامی باکو مشارکت 
ندارند و این کشور نیازی به نیروهای خارجی ندارد.  
در ادامه تنش های ارمنستان و جمهوری آذربایجان 
بر س��ر منطقه مورد مناقشه »قره باغ«، وزارت دفاع 
باکو مدع��ی حمله ارتش ایروان به ش��هر »گنجه« 
ش��د. همچنین علی اف رئیس جمهور آذربایجان با 
اعالم خبر تس��لط ارتش این کش��ور بر هفت روستا 
در نزدیک��ی منطقه قره باغ، گفت این مناقش��ه باید 
هم اکنون حل ش��ود زیرا یک ۳۰ س��ال دیگر برای 
صب��ر کردن، فرص��ت ندارند.به نوش��ته خبرگزاری 
»ت��اس«، علی اف در این باره گفت ارتش آذربایجان 
هفت روس��تا را از اش��غال نیروهای ارمنستانی آزاد 

کرده است.

مردم کانادا گرفتار 
حاکمیت نژادپرست

س��اختار نژادپرس��ت حاکم بر انگلیس در کانادا به 
عنوان زیر مجموعه نظام س��لطنتی نیز ادامه دارد 
که اعتراض مردمی را به همراه داشته است چنانکه 
ه��زاران نفر از مردم مونت��رال کانادا در محکومیت 
نژادپرس��تی نظام مند در این کش��ور ب��ه خیابان ها 

آمدند و فریاد ضدنژادپرستی سردادند.
اعتراض ها در این ش��هر پس از آن ش��کل گرفت 
ک��ه فیلم��ی از »جویس اچاکوآن« ی��ک زن بومی 
منتش��ر ش��د که قبل از فوت در بیمارستان مورد 
اهانت پرس��تاران ق��رار گرفت.این زن ۳۷ س��اله و 
مادر هفت کودک هفته گذشته در بیمارستانی در 
مونترال تحت شرایط جنجال برانگیزی درگذشت. 
در ویدئویی که وی از خود روی تخت بیمارس��تان 
منتشر کرد، صدای او درحالی که از درد می نالد و 
درخواست کمک می کند، شنیده می شود در حالی 
که دو تن از کارکنان بیمارستان به وی توهین می 
کنند. وی ک��ه به دلیل درد معده در بیمارس��تان 
بستری شد، اندکی پس از ضبط و پخش این ویدئو 
در فیسبوک، جان سپرد.در همین حال، معترضان 
کانادای��ی ضمن مطالبه عدال��ت برای این زن و نام 
بردن از نژادپرستی به عنوان یک ویروس، در مرکز 
این ش��هر تظاهرات مسالمت آمیزی برگزار کردند. 
نژادپرس��تی نظام مند در کانادا امر تازه ای نیس��ت 
به طوری که »فرانس��وا فیلیپ شامپانی« وزیر امور 
خارجه این کش��ور پیش��تر از این مساله خبر داده 
ب��ود. »گلن هر« از رهبران بومیان کانادا با انتش��ار 
بیانی��ه ای تصری��ح کرد: نژادپرس��تی بیش از ۲۰۰ 
سال اس��ت که در اینجا حضور دارد. بومیان کانادا 
از قربانیان اصلی نژادپرستی سیستماتیک حاکم بر 
این کش��ور هستند که از حداقل حقوق انسانی نیز 

برخوردار نیستند. 

ظلم و ستم سازمانی علیه 
مسلمانان روهینگیایی

سکوت مدعیان حقوق بشر و حمایت آنها از دولت 
میانمار در حالی ادامه دارد که، دیده بان حقوق بشر 
در گزارشی جدید اعالم کرد، مسلمانان روهینجایی 
که از س��ال ۲۰1۲ میالدی در کمپ های بازداشت 
روباز در اس��تان راخین میانمار نگه داشته شده اند، 
هدف ظل��م و س��تم های س��ازمانی و نقض جدی 

حقوق بشر قرار گرفته اند.
دیدبان حقوق بش��ر در بیانیه ای گفت:  حدود 1۳۰ 
هزار مسلمان روهینجایی که از سال ۲۰1۲ میالدی 
به دنبال کمپین ارتش میانمار برای پاکسازی قومی 
آواره شده اند، در این کمپ ها نگهداری می شوند. در 
این بیانیه آمده اس��ت: دولت میانمار شرایط بسیار 
نامناس��ب و ظالمانه ای را برای آوارگان روهینجا به 
وجود آورده که برابر با جنایت علیه بشریت، آپارتاید، 
آزار و اذیت و محرومیت ش��دید از آزادی است. در 
این بیانیه آمده اس��ت: این گ��زارش با عنوان "یک 
زندان باز بدون پایان: بازداش��ت جمعی مس��لمانان 
روهینجا در استان راخین میانمار" بر مبنای بیش از 
۶۰ مصاحبه با مسلمانان روهینجا، مسلمانان کامان 
و فعاالن انس��انی تهیه ش��ده و طی چن��د روز آتی 
منتش��ر خواهد شد. مسلمانان روهینجا که از سوی 
س��ازمان ملل به عنوان مردمی که بیشترین آزار را 
در جهان دیده اند، توصیف می شود، در سال ۲۰1۲ 
میالدی با ترس ش��دید از حمله رو به رو ش��ده اند.

به گفت��ه عفو بین الملل، بی��ش از ۷۵۰ هزار آواره 
روهینجای��ی که اکثرا زن و کودک هس��تند پس از 
آغاز اقدامات س��رکوب گرایانه نیروه��ای میانماری 
علی��ه ای��ن اقلیت مس��لمان در اوت س��ال ۲۰1۷ 
می��الدی، از میانمار فرار ک��رده و به بنگالدش پناه 
برده ان��د و تعداد اف��راد آزار دیده در بنگالدش را به 

بیش از 1.۲ میلیون تن رساندند.       


