
هشدار درباره  نقض فاحش 
حقوق بشر در بحرین

دیدبان حقوق بش��ر در گ��زارش س��الیانه خود از 
عملک��رد آل  خلیفه در س��ال 2020، ب��ار دیگر از 
ت��داوم نقض فاحش حقوق بش��ر در حق فعاالن و 

معترضان مسالمت جوی این کشور انتقاد کرد.
 سازمان »دیدبان حقوق بشر« طی گزارش ساالنه 
خ��ود تایید کرد که مقامات بحرین در طول س��ال 
2020، س��رکوب فع��االن ش��بکه های اجتماعی و 
اینترنت را تش��دید کرده ان��د و منتقدان را با وجود 
بیان های مس��المت آمیز، تحت پیگرد قرار داده اند 
و دادگاه های این کش��ور فع��االن مخالف را پس از 
محاکمه های ظالمانه ب��ه اعدام محکوم کرده اند.در 
این گزارش تایید ش��ده که حتی دادگاه تجدیدنظر 
بحری��ن نیز حکم اعدام دس��ت کم چهار نفر را پس 
از محاکمه  های مش��کوک به ش��کنجه و تخلف در 
دادرس��ی ص��ادر کرد و ب��ه اعالم مرک��ز حقوق و 
دموکراس��ی بحرین، در حال حاضر دس��ت کم 2۷ 
نف��ر در بحرین در انتظ��ار اجرای حک��م اعدام به 
س��ر می  برند و 2۶ نفر از آنها در آستانه اجرای این 
حک��م قرار دارند. ضمن اینکه از زمان توقف اجرای 
حک��م اعدام در بحرین از س��ال 20۱۷، دولت این 
کشور شش نفر را اعدام کرده است.»جو استورک« 
معاونت بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق 
بش��ر گفت: مقامات بحرینی از ابزارهای مختلف و 
موجود برای س��رکوب ، ساکت کردن و مجازات هر 
فردی که از حکومت انتقاد کند، استفاده می کنند و 
در این میان استفاده از مجازات اعدام افزایش یافته 
است و افراد به دلیل فعالیت هایشان در شبکه های 
اجتماعی هدف قرار می گیرند و مخالفان برجس��ته 
حکوم��ت پس از دس��تگیری از خدمات پزش��کی 
مح��روم می  ش��وند. در گ��زارش دیدب��ان حق��وق 
بش��ر آمده اس��ت که مقام��ات بحری��ن، زندانیان 
را از مراقبت ه��ای پزش��کی و بهداش��تی مح��روم 
می کنن��د. زندانیانی که در می��ان آنها ۱۳ معارض 
به چش��م می خورند که به دلیل نقش داش��تن در 
تظاهرات های دموکراس��ی خواهانه  از سال 20۱۱ 
در زندان به س��ر می برند و مدت زمان زیادی را در 

بازداشت بوده اند.

نیمچه گزارش

آمریکا حامل زندانیان داعشی 
به مرز سوریه و عراق 

منابع محلی در سوریه خبر دادند که آمریکا به منظور بهانه 
تراش��ی برای بقای خود در خاک سوریه و حمله به مواضع 
ارتش سوریه، زندانیان داعشی را به خط مرزی میان عراق 

و سوریه منتقل کرده است.
مناب��ع میدانی در این خصوص ب��ه المیادین گزارش دادند 
ک��ه بالگردهای آمریکایی روزانه در چن��د مرحله زندانیان 
داعش��ی را از زندان های »غویران« و »الصناعه« در شمال 
شرق سوریه به پایگاه های آمریکا در عراق منتقل می کنند.

این زندانیان داعش��ی که اکثر آنها ملیتی عراقی دارند، در 
مجموعه ورزش��ی »غویران« گردآوری می ش��وند سپس با 
نظارت و مدیریت نظامیان آمریکا با بالگردهای این کش��ور 
به خطوط مرزی منتقل می شوند.منابع یادشده به المیادین 
خبر دادن��د که بیش از ۱00 زندانی به مرزهای عراق برده 
ش��دند سپس پس از مسلح سازی، آزاد شده اند تا به مواضع 
ارتش سوریه و هم پیمانان آن در بیابان های سوریه و عراق 

حمله کنند.
این منابع همچنین خاطرنشان کردند که در سه ماه پایانی 
س��ال گذش��ته میالدی آمریکایی ها ده ها ت��ن از زندانیان 
داعش��ی را از زندان های »الش��دادی« و الحسکه به منطقه 
۵۵ »التنف« منتق��ل کردند و از آنها برای حمله به مواضع 

ارتش سوریه بهره گرفتند. این در حالی است که رزمندگان 
الحشد الش��عبی چندین تجمع تروریست های داعش را در 
شمال سامراء در هم کوبیدند. خبر دیگر از عراق آنکه کتائب 
حزب اهلل عراق تاکید کرد که تحریم مقامات الحشد الشعبی 
از سوی آمریکا نشانه ترس این کشور از اراده و قدرت الحشد 
برای مقابله با اس��تکبار و تروریسم است.در این بیانیه آمده 
است:» مجاهدین سرسخت معتقدند که تأیید و پذیرش از 
س��وی آمریکا مالک انحراف اس��ت و عصبانیت و خصومت 
آمریکا  نس��بت به آنها، باعث افتخار است.« همچنین جواد 
الطلیباوی س��خنگوی جنبش عصائب اه��ل الحق عراق در 
واکنش به تحریم اخیر آمریکا، تصریح کرد، الحشد الشعبی 
که تروریسم را شکست داد، اهمیتی به سازندگان تروریسم 

و تحریم ه��ای حقیرانه آنه��ا نمی دهد.همچنین فاضل جابر 
یک نماینده پارلمان عراق از ائتالف »الفتح« از کارش��کنی 
آمریکا برای تسلیح ارتش عراق و عقد قراردادهای تسلیحاتی 
با دیگر کش��ورها خبر داد. جب��ار المعموری رئیس اتحادیه 
علمای مس��لمانان عراق در استان دیالی نیز  تأکید کرد که 
آمریکا همچنان با عراق به عنوان یک کش��ور اش��غال شده 
رفتار می کند. از س��وی دیگر »مصطفی الکاظمی«، نخست 
وزیر عراق با حضور در س��اختمان س��ازمان الحشد الشعبی 
این کشور با فرماندهان این سازمان دیدار دو گفت وگو کرد. 
همچنین »رعد الماس« از رهب��ران ائتالف »دولة القانون« 
عراق بار دیگر بر لزوم اخراج نظامیان تروریس��ت آمریکایی 

ازخاک این کشور تأکید کرد.

گزارش

در آس��تانه مراس��م تحلیف بایدن در حالی ک��ه آمریکا به 
پادگان نظامی مبدل ش��ده اس��ت، نتایج یک نظرس��نجی 
جدید نش��ان می دهد که از هر پنج آمریکایی، چهار نفر بر 

این عقیده اند که کشورشان در حال فروپاشی است.
به نوشته وبگاه خبری-تحلیلی »هیل«، این نظرسنجی که 
از بیش از هزار بزرگس��ال آمریکایی صورت گرفته، نش��ان 
می ده��د که اکثر آنان ش��دیداً یا تا حدی با این عبارت که 

»آمریکا در حال فروپاشی است« موافق بوده اند.
در عی��ن حال، میزان مش��ابهی از افراد ش��رکت کننده در 
این نظر س��نجی گفته اند که آنها »به آمریکایی بودنش��ان 
افتخار می کنند«.این نظر س��نجی همچنین نشان می دهد 
که حمای��ت آمریکایی ها از بر کناری ترام��پ بعد از حمله 

هواداران وی به کنگره پنج درصد افزایش داشته است.
ای��ن نظر س��نجی در حالی ص��ورت گرفته ک��ه آمریکا در 

وضعیت بحران سیاسی و امنیتی قرار دارد چنانکه 
رئیس پلی��س فدرال آمریکا با بیان اینک��ه 200 نفر را در 
ارتباط با حمله هواداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا 
شناسایی کرده ایم هشدار داد، هرجا باشید ماموران اف بی 
آی به س��راغتان می آیند.، »کریستوفر ری« رئیس سازمان 
اف ب��ی آی گفته، آژانس های امنیت��ی آمریکا همچنین به 
طور فش��رده در حال رصد گفت وگوه��ا و مکالمات آنالین 
ش��بکه های اجتماعی در آس��تانه 20 ژانوی��ه، روز تحلیف 
»جو بای��دن« رئیس جمهور منتخب آمریکا هس��تند. این 
س��ازمانها نگران ناامن��ی و هرج و مرجه��ای برنامه ریزی 
شده توس��ط هواداران ترامپ در روزهای منتهی به مراسم 
تحلیف رئیس جمهور جدید آمریکا هستند. منابع مطلع در 
آمریکا می گویند نگرانی های امنیتی باعث به تعویق افتادن 
تمرین مراس��م تحلیف بایدن رئی��س جمهور منتخب این 
کشور شده است. در این میان مارجری تیلور گرین نماینده 

جمهوری خواه کنگره آمریکا »جو بایدن« را به سوءاستفاده 
از قدرت متهم کرد و گفت طرح اس��تیضاح رئیس جمهور 
منتخ��ب را در اولین روز حضور وی در دفتر کارش در کاخ 
س��فید ارائه خواهد کرد. خبر دیگر آنکه شرکت پیام رسان 
»اس��نپ چ��ت« با صدور بیانی��ه ای اعالم ک��رد که در پی 
اقدام��ات تحریک آمیز اخیر رئیس جمهور آمریکا، حس��اب 

کاربری وی را برای همیشه مسدود کرده است.
»لتیش��یا جیمز« دادستان کل ایالت نیویورک هشدار داد، 
تروریس��ت های داخلی قص��د دارند روز برگزاری مراس��م 
تحلی��ف »جو بای��دن« رئیس جمهور منتخ��ب آمریکا، به 
س��اختمان کنگره ایالت های مختلف حمله کنند. جیمز در 
نشس��تی خبری گفت: »شورشیان و تروریست های داخلی 

در نظر دارند تا چهارشنبه هفته آینده، به ساختمان کنگره 
ایالتی نیویورک در ]ش��هر[ آلبانی و دیگر س��اختمان های 

کنگره در سرتاسر کشور، حمله کنند«.
بای��دن نیز با صدور بیانیه ای رخدادهای هفته گذش��ته در 
مقابل کنگره را یک ش��ورش مس��لحانه برنامه ریزی ش��ده 
توصی��ف کرد که به تحریک ترام��پ انجام گرفت. در ادامه 
تحری��م فعالیت های مالی رئیس جمه��ور آمریکا، دو بانک 
آمریکای��ی نیز روابط اقتصادی ب��ا او را در آخرین روزهای 

ریاستش در کاخ سفید،  قطع کردند.
خب��ر دیگر آنکه در ادامه تح��رکات ضد چینی آمریکا، جو 
بای��دن، لورا روزنبرگ��ر دیپلمات باس��ابقه وزارت خارجه و 
مش��اور س��ابق هیالری کلینتون در انتخابات 20۱۶ را به 
عنوان مدیر ارش��د امور چین در کاخ س��فید انتخاب کرده 
اس��ت.در این میان هایکو ماس وزی��ر خارجه آلمان اعالم 
ک��رد: برلین به مح��ض روی کار آمدن دولت جو بایدن در 
آمریکا در صدد اس��ت تا پیرامون پروژه »نورد اس��تریم 2« 
با واش��نگتن مذاکره کند. وزیر خارجه آلمان در کنفرانسی 
مطبوعات��ی در این باره گفت: به ش��دت مایل به گفتگو و 
مذاکره پیرامون پروژه نورد استریم 2 با آمریکا هستیم. وی 
این سخنان را در واکنش به تحریمی از سوی آمریکا اعالم 
کرد که بر گفتگوها پیرامون این پروژه سایه افکنده است.

بح��ران سیاس��ی و امنیتی در آمریکا در حال��ی ادامه دارد 
که در اقدامی تامل برانگیز »کوری جانس��ون« سیاه پوست 
آمریکای��ی که به وی��روس کرونا هم مبتال ب��ود، در فاصله 
کمت��ر از یک هفته تا پایان دولت دونالد ترامپ هدف حکم 
اعدام فدرال قرار گرفت.»دولت ایاالت متحده آمریکا کوری 
جانس��ون یک قاتل مج��رم را اعدام کرد و یکی از دو اعدام 
ف��درال برنامه ریزی ش��ده نهایی در دول��ت رئیس جمهور 

دونالد ترامپ انجام شد«. 

علی تتماج

آمری��کا این روزها در حالی درگی��ر بحران های اجتماعی و 
جنگ قدرت در راس هرس س��اختار سیاس��ی است که در 
اقدامی قابل تامل رس��انه ها خبر دادند که دونالد ترامپ در 
عمل به توصیه های البی های تل  آویو در واش��نگتن دستور 
داد، رژی��م صهیونیس��تی به حوزه فعالیت تروریس��ت های 
س��نتکام اضافه ش��ود. این اقدام آمریکا در صورت اجرایی 

شدن گسترش دامنه حضور نظامی آمریکا در منطقه خواهد 
بود که حلقه تکمیلی همکاری های نظامی میان ناتو و این 
رژیم اس��ت. حال این سوال مطرح است که این رویکرد چه 
پیامدهای��ی برای منطقه به همراه خواهد داش��ت؟ در باب 
پیوس��تن رژیم صهیونیستی به س��نتکام یا همان نیروهای 

آمریکایی در خاورمیانه، چند نکته قابل توجه است. 
نخست آنکه بر اساس آمارهای نهادهای نظامی و اطالعاتی 
رژیم صهیونیس��تی، عمال ارتش صهیونیستی توان اجرای 
اه��داف نظامی این رژیم را ندارد بویژه اینکه از درون دچار 
بحران های روانی و س��اختاری ش��ده اس��ت. بر این اساس 
عضویت در س��نتکام و ناتو را می توان به��ره گرفتن از این 
نیروها برای امنیت رژیم صهیونیس��تی در برابر بحران های 
امنیتی این رژیم دانس��ت. دوم آنکه رژیم صهیونیستی در 

حالی از س��ازش برخی کش��ورهای عربی همچون بحرین، 
امارات، مغرب و سودان برای اهداف اقتصادی و سیاسی در 
منطقه بهره می گیرد که با توجه به جایگاه سنتکام در میان 
کش��ورهای عربی، این رژیم می تواند، دامنه نفوذ و فعالیت 

نظامی و امنیتی خود را در این کشورها گسترش دهد. 
نکته مهم آنکه بخشی از نیروهای سنتکام در عراق حضور 
دارن��د و ای��ن یعنی نفوذ صهیونیس��ت ها در یکی از ارکان 
مقاوم��ت و البت��ه نزدیکی ب��ه مرزهای ایران. ب��ه عبارتی 
دیگر س��نتکام مولفه ای برای تشدید فعالیت های نظامی و 
جاسوسی صهیونیس��ت ها در منطقه است که محور آن را 
نیز مقابله با محور مقاومت و س��لطه بر کش��ورهای عربی 
تش��کیل می دهد. نکته مهم آنکه واکن��ش نزدیکان بایدن 
رئی��س جمهور جدید آمریکا به این اقدام ترامپ، نش��انگر 

یکس��ان بودن نگاه دموک��رات و جمهوریخواه علیه امنیت 
منطقه است چنانکه دنیس راس، دستیار ویژه باراک اوباما 
رئیس جمهور سابق آمریکا که از نزدیکان بایدن است اعالم 
کرد: من فکر نمی کنم که افراد دولت بایدن مشکلی با این 
اقدام داشته باشند و فکر می کنم که اسرائیلی ها از این اقدام 
ب��ه عنوان یک اقدام نمایانگر واقعیات جدید در این منطقه 
غرب آسیا استقبال خواهند کرد. به هر تقدیر آنچه در باب 
اقدام احتمالی ترامپ مشاهده می شود آن است که آمریکا 
در حال گس��ترش نفوذ اقتصادی و امینتی صهیونیست ها 
در منطق��ه ب��ا محوریت از نیل تا فرات اس��ت که در قالب 
پیوس��تن این رژیم به سنتکام صورت می گیرد. رفتاری که 
حضور بیش از پیش جبه��ه مقاومت در مقابله با تحرکات 

بحران ساز آمریکا و صهیونیست ها الزام آور می سازد. 

یادداشت

پیوستن بحران ساز 
به سنتکام 

سندی دیگر بر قلدری و یکجانبه گری آمریکا
وزارت خارجه چین ضمن مخالفت شدید با تحریم های جدید آمریکا علیه 
این کشور، تالش آمریکا برای حفظ هژمونی و سلطه بر جهان را محکوم 
ک��رد. »ژائو لی جیان« با ابراز مخالفت ش��دید با این تحریم های آمریکا، 
تالش واشنگتن برای تداوم تسلط و هژمونی بر جهان را محکوم کرد.ژائو 
گفت اینگونه اقدامات ضد چینی آمریکا، تمایالت شرورانه واشنگتن برای 
محدود کردن پکن در عرصه جهانی و همچنین تخریب صلح و ثبات منطقه 
ش��رق آس��یا را نش��ان داد.وی تصریح کرد که افزودن ۹ شرکت چینی به لیست 
سیاه تحریم های آمریکا به بهانه ارتباطات نظامی، بار دیگر »یکجانبه گرایی، رفتار 
دوگانه و قلدری« دولت واش��نگتن را اثبات ک��رد. وزارت بازرگانی آمریکا قوانین 
جدی��دی تعیین کرد تا به این کش��ور اجازه جلوگی��ری از مبادالت فناوری های 

ارتباطی با روسیه، چین، ایران و ۳ کشور دیگر را می دهد.  

تایید 20 سال زندان رئیس جمهور سابق کره جنوبی 
دادگاه عالی کره جنوبی حکم 20 س��ال زن��دان »پارک گئون هائه« را 
که به دلیل فس��اد مالی و سوءاس��تفاده از قدرت مقصر ش��ناخته شده 

بود، تایید کرد.
با تایید حکم 20 س��ال حبس رئیس جمهور پیشین کره جنوبی، او باید 
بیشتر سال های باقی مانده از عمرش را در زندان سپری کند.دادگاه عالی 
کره جنوبی حکمی را که احتماالً نهایی باش��د درباره محکومیت فساد مالی 
»پارک گئون هائه« ۶۸ س��اله صادر کرد که در پاس��خ به درخواست تجدیدنظر 
دادس��تان ها علیه حکمی در ژوئیه که مجازات زندان او را کاهش داده بود، ارائه 
ش��د.پارک در سال 20۱۳ به عنوان اولین رئیس جمهور زن کره جنوبی قدرت را 
در دست گرفت اما در سال 20۱۷ از سوی دادگاه قانون اساسی برکنار شد. او به 

دلیل ارتشاء، اخاذی و سوءاستفاده از قدرت در سال 20۱۸ محکوم شد.

حماس علیه اسراییل در کنار سوریه  است
یکی از رهبران حم��اس با تاکید بر اینکه مواضع مقاومت در برابر رژیم 
صهیونیس��تی هرگز تغییری نک��رده، از س��وریه در رویارویی با تل آویو 
حمای��ت کرد. »محمود الزهار« تاکید ک��رد که مقاومت برای رویارویی 
با رژیم صهیونیس��تی، در کنار سوریه است.الزهار در گفت  وگو با شبکه 
المیادی��ن با تاکید بر اینکه هیچ فش��اری وجود ن��دارد که بتواند مواضع 
حماس را در رویارویی با رژیم اشغالگر صهیونیستی تغییر دهد، گفت:»آنچه 
اکنون الزم اس��ت عبور از این مرحله اس��ت؛ به ویژه پس از تغییر بسیاری که در 
مواضع عربی و بین المللی ایجاد شده است.«الزهار گفت: »ما با  هر آنچه مخالف 
اسرائیل اس��ت، مخالفیم؛ بنابراین ما با سوریه در مقابله با رژیم اشغالگر اسرائیل 
هس��تیم و از هر کس��ی ولو یک نفر که موض��ع مخالف اس��رائیل دارد، حمایت 

می کنیم.«

 فلس�طین: جنب��ش »جبه��ه دموکراتیک برای 
آزادی فلس��طین« تأکید کرد که معامالت تجاری 
برخی از رژیمها و ش��رکتهای عربی با ش��هرکهای 
صهیونیس��تی، جنایت جنگی علیه ملت فلس��طین 
اس��ت.این معامالت، خنجری به مب��ارزات ملت ما 
برای آزادس��ازی سرزمین خود و نجات آن از دست 
اش��غالگری، الحاق و بازپس��گیری آن از گروههای 

شهرک نشین است.

 روس�یه: ماریا زاخارووا، س��خنگوی وزارت امور 
خارج��ه روس��یه  در مصاحبه با خبرن��گاران اعالم 
کرد مس��کو امیدوار اس��ت که واش��نگتن به وعده 
خ��ود عمل کند و زندان پای��گاه دریایی آمریکا در 
خلی��ج گوآنتانام��و را تعطیل کند.زاخ��ارووا گفت: 
»م��ا امیدواریم ک��ه دولت جدید آمری��کا به وعده 
خ��ود جامه عمل پوش��انده و ب��دون هیچ تاخیری 
زن��دان گوآنتانامو را تعطیل ک��رده و زمینه را برای 
دسترس��ی زندانیان ب��ه اجرای عدال��ت منصفانه، 

مستقل و بی طرفانه فراهم کند.«

 بلژی�ک: در پ��ی مرگ مش��کوک ی��ک جوان 
سیاهپوس��ت 2۳ س��اله در بازداشت پلیس بلژیک، 
تظاهرات گسترده ای در مقابل اداره پلیس بروکسل 
برگزار شد که به خش��ونت کشیده شد و دست کم 
۷0 نفر بازداش��ت ش��دند.علی رغم آنک��ه تظاهرات 
علی��ه خش��ونت و رفتاره��ای تبعیض آمی��ز پلیس 
بلژیک در ابتدا به صورت آرام برگزار ش��د، س��پس 
به خش��ونت کشیده ش��د و برخی اداره پلیس را به 

آتش کشیدند.

 کان�ادا: نخس��ت ویر کانادا از کش��ورهای جهان 
خواس��ت تا در برابر بازداشت ش��هروندان خارجی 
از س��وی دولت چی��ن، یک جبهه متحد تش��کیل 
دهند.»جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا روز پنج 
ش��نبه در سخنانی با اش��اره به اینکه ]شهروندان[ 
همه کش��ورها در معرض خطر ]بازداشت از سوی 
دولت چین[ قرار دارند، از تمام کش��ورهای جهان 
خواست تا علیه بازداشت شهروندان خارجی توسط 

دولت چین، یک جبهه متحد را تشکیل دهند.
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دیدگاه مردم آمریکا به آینده کشورشان در آستانه مراسم تحلیف بایدن

فروپاشی ایاالت متحده

س��کوت جهانی در قب��ال روزهای درد و رنج مس��لمان 
میانم��ار ) روهینگیایی ها( در حالی ادامه دارد که آژانس 
پناهندگان س��ازمان ملل متحد اعالم کرد بیش از ۵۵0 
پناه��گاه متعلق به ح��دود ۳۵00 آواره روهینگیا بر اثر 
آتش سوزی گسترده در اردوگاه پناهندگان »نیاپارا« در 

مرز بنگالدش با میانمار تخریب شد.
 )UNHCR( آژانس پناهندگان س��ازمان مل��ل متحد
اعالم کرد در س��اعات اولیه امروز بیش از ۵۵0 پناهگاه 
متعلق به ح��دود ۳۵00 نفر و همچنی��ن ۱۵0 مغازه و 
مرکز متعلق به یک سازمان غیرانتفاعی یا به طور کامل 

و یا بخشی از آنها بر اثر آتش سوزی تخریب شد.
چیز زیادی از این اردوگاه که ده ها سال قدمت دارد بجز 

تیرهای بتونی و بقایای چند درخت باقی نمانده است.
 آژانس پناهندگان س��ازمان ملل به دنبال تهیه سرپناه، 
ل��وازم، لباس های زمس��تانی، غذای گ��رم و مراقبت های 
پزش��کی برای پناهندگانی اس��ت که به دلیل س��وختن 
پناهگاه ه��ای خ��ود در اردوگاه نیاپ��ارا در منطقه »بازار 

کاکس« در م��رز میانم��ار آواره ش��ده اند. در هفته های 
گذش��ته دولت بن��گالدش چند ه��زار آوره روهینگیایی 
را ب��ه یک جزی��ره دورافتاده منتقل کرده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که گروه های حقوق بشری به چنین اقدامی 
معترض هستند و می گویند برخی انتقال ها اجباری بوده 
است. مقامات بنگالدش��ی اما می گویند همه افرادی که 
منتقل ش��ده اند رضایت داده اند ک��ه به این جزیره بروند.

س��ازمان ملل نیز می گوی��د که درباره رون��د انتقال این 
پناهجوی��ان به آنه��ا اطالعات کمی داده می ش��ود و در 
جریان این موضوع قرار نگرفته اند. مس��لمانان روهینگیا 
که ساکن مناطق غرب میانمار هستند از چند سال پیش 
تحت خشونت های بوداییان تندرو که مورد حمایت ارتش 
میانمار هس��تند از خانه و کاش��انه خود رانده شده و به 
مرزه��ای بنگالدش پناه آوردن��د. در حال حاضر بیش از 
یک میلیون مسلمان روهینگیا در اردوگاه هایی در جنوب 
بنگالدش زندگی می کنند. سازمان ملل می گوید سرکوب 
آنها از سوی ارتش میانمار با هدف نسل کشی انجام شد.

اقدام آمریکا در قرار دادن نام انصاراهلل در لیست گروه های 
تروریستی با اعتراض های گسترده جهانی حتی در درون 
س��ازمان ملل مواجه شده است که خود شکستی بزرگ 

برای آمریکا و سعودی است. 
یحیی الراعی رئی��س پارلمان یمن در صنعاءدر نامه هایی 
به همتایان خود در جهان ضمن اشاره به جنایات ائتالف 
سعودی، تصریح کرد، تروریستی خواندن انصاراهلل توسط 
آمریکا در مس��یر صل��ح در یمن س��نگ اندازی می کند. 
همچنین م��ارک لوکوک مدیرکل دفت��ر هماهنگی امور 
بشردوس��تانه سازمان ملل متحد هش��دار داد تروریستی 
خوان��دن جنبش انصاراهلل یمن از س��وی دول��ت آمریکا 
می تواند به فاجعه انس��انی و قحطی بی س��ابقه در چهل 
سال اخیر منجر ش��ود. آمریکا با نادیده گرفتن هشدارها 
درخواس��ت س��ازمان ملل متحد را برای لغو تصمیم قرار 
دادن نام »انصاراهلل« در فهرس��ت س��ازمان های اصطالحاً 
»تروریس��تی« رد کرد.مارتین گریفیتس نماینده سازمان 
ملل در یمن از تروریس��تی خواندن جنب��ش انصاراهلل از 

سوی دولت آمریکا انتقاد کرد و گفت که این اقدام تبعات 
س��نگینی دارد.واس��یلی نبنزیا« نماینده دائم روسیه در 
س��ازمان ملل متحد در سخنرانی خود در نشست شورای 
امنیت درباره اوضاع یمن اظهار داش��ت: مقامات مسکو از 
دولت آمریکا می خواهند تا در تصمیم خود درباره گنجاندن 
نام انصاراهلل یمن در فهرست سازمانهای تروریستی تجدید 
نظر کند. خبر دیگر آنکه محمد عبدالس��الم س��خنگوی 
انص��اراهلل یمن و رئیس هی��أت مذاکره کننده این جنبش 
در انتقاد از عملکرد ضعیف نماینده س��ازمان ملل در امور 
یمن تصریح کرد که او پس��تچی می��ان ریاض و ابوظبی 
ش��ده اس��ت. در این میام  روزنامه جروزالم پس��ت چاپ 
س��رزمین اشغالی نوش��ت که تروریستی خواندن جنبش 
انصاراهلل تغیی��ری در وضعیت میدانی یمن ایجاد نخواهد 
کرد.این روزنامه همچنین به نگرانی  سازمان ها و نهادهای 
بین المللی اش��اره کرد و نوشت که این سازمان ها از اینکه 
نتوانند کمک های بشردوستانه را به یمن و مناطق تحت 

کنترل ارتش و انصاراهلل برسانند، نگران هستند.

هشدار جهانی درباره تروریستی خواندن انصارهللاآوارگی دوباره روهینگیایی ها در روزهای آوارگی


