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فلسطین: جنبش جهاد اسللامی با صدور بیانیه ای 
به مناسبت سالگرد تأسللیس این جنبش تاکید کرد: 
ما هم چنان در مسللیر شهداء و مقاومت باقی خواهیم 
ماند. در این بیانیه از مردم فلسللطین خواسته شده تا 
در راهپیمایی سللالگرد تأسیس این جنبش که امروز 
برگزار میشللود شللرکت کنند. در بیانیه جنبش جهاد 
اسامی تاکید شللده اسللت: این راهپیمایی با عنوان 
»جهاد ما...زمان تحقق وعده نزدیک شللده است« در 

خیابان الوحده در غرب شهر غزه برگزار می شود.

بحرین: زندانیان سیاسللی در بند آل خلیفه در زندان 
»جو« منامه وضعیت نامناسبی دارند.زندانیان سیاسی 
در بند آل خلیفه در زندان جو با کمبود شدید امکانات 
پزشکی و درمانی مواجه هستند. این درحالی است که 
این زندانیان از سوی نظامیان آل خلیفه تحت شکنجه 

قرار می گیرند. 

عراق: عراق، پنللج روز بعد از آغاز اعتراضات خیابانی، 
شللاهد آرام تللر شللدن وضعیت اسللت به طللوری که 
نخست وزیر دستور داد، منع آمدوشد در پایتخت، پایان 
یابللد. دولت عللراق اعام کرد که از سللاعت پنج صبح 
دیروز، منع آمد و شللد در پایتخت، تمام شده و وضع 

استان های جنوبی نیز به حال عادی بازگشته است.

ام�ارات: انتخابات شللورای ملللی فللدرال )پارلمان( 
امارات از دیروز در سراسللر این کشللور در حالی آغاز 
شللد که تعدادی از نامزدهای انتخاباتی در اعتراض به 
سیاسللت های دولت از رقابت در این انتخابات انصراف 
دادند. خبرگزاری امارات)وام( با اعام این خبر گزارش 
کللرد که بنا به دسللتور »خلیفه بن زایللد آل نهیان« 
رئیس امارات ۵۰ درصد کرسللی های پارلمان به زنان 

اختصاص خواهد داشت.

تون�س: رئیس جمهللور موقت تونس هشللدار داد که 
وضعیت فعلی کشور پیآمدهای خطرناکی برای اعتبار 
انتخابات ریاسللت جمهوری و روند دموکراسی خواهد 
داشت. »محمد الناصر« رئیس جمهور موقت تونس در 
نطقی تلویزیونی درباره تبعات وضعیت کنونی کشللور 

بر انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

فیلیپین: مقامات نظامی فیلیپین از کشللته شدن 7 
نفللر از عناصر وابسللته به گروه تروریسللتی داعش در 
جنوب این کشللور خبر دادند. »ارنستو گنر« فرمانده 
گردان ارتش محلی گفت که یک گروه مسلح طرفدار 
داعش به اردوگاه »جبهه آزادی بخش اسللامی مورو 
)MILF(« حمله کردند و منجر به یک درگیری چند 
سللاعته شدند. این در حالی است که سخنگوی جبهه 

از اظهارنظر در این خصوص خودداری کرده است.

ذرهبین

سعودی حامی جنایات بوکوحرام
 آدم ربایان مسلللحی که روز پنجشللنبه ۶ دانش آموز 
دختللر و دو نفر از کارکنان یک مدرسلله را در نیجریه 
ربللوده بودند، در حالللی در ازای آزادی آنها طلب باج 
کردند که گزارش ها نشللان می دهللد این جریان ها از 

جمله بوکوحرام تحت حمایت سعودی قرار دارند.
خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام محلی در ایالت 
کادونا در شللمال نیجریه گللزارش داد که آدم ربایان 
اعللام کردند در صورتی گروگان های خود را آزاد می 

کنند که در ازای آن پولی را دریافت کنند.
پلیس نیجریه روز پنجشللنبه اعام کرده بود که شش 
نفللر از دانش آموزان و دو نفر از کارکنان دانشسللرای 
دخترانه دوره دوم متوسللطه »انگریورز« در روسللتای 
داجی در یک منطقه دورافتاده در جنوب ایالت کادونا 
ربللوده شللدند. گروه تروریسللتی بوکو حرام از سللال 
۲۰۰۹ بیش از ۲7 هزار نفر را در نیجریه و کشورهای 
همسللایه آن در غللرب آفریقا کشللته و میلیون ها نفر 
را نیز آواره کرده اسللت. رئیس جمهوری سللابق بنین 
دولت عربستان را به حمایت همه جانبه به ویژه مالی 
از گللروه تروریسللتی بوکوحرام در قللاره آفریقا متهم 

کرد.
»نیسه فوره سللوگلو« رئیس جمهوری پیشین کشور 
بنین در غرب آفریقا در یک نشست ویژه »محدودیت 
دوره های قانون اساسللی« در نیامی، پایتخت کشللور 
نیجللر گفت: ما در حالی کشللوری چون عربسللتان را 
دوسللت خود تلقی می کنیم کلله از همه نظر به ویژه 
به لحاظ مالی از تروریسللت های بوکوحرام وابسته به 
داعللش در غرب آفریقا حمایت مللی کنند. وی که از 
سللال  ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ نخسللت وزیللر و از  ۱۹۹۱ تا 
۱۹۹۶ رئیللس جمهور بنین بللود همچنین بعد از این 
نشسللت در گفت وگو با رسللانه »ِکیِبللل« نیجریه بار 
دیگللر بر این اظهللارات خود تاکید کللرد و گفت: »ما 
چگونه می توانیم عربسللتان را دوسللت خللود بنامیم 
که از گروه تروریسللتی بوکوحرام که با خشللونت ها و 
خونریزی های خود چند کشور حوزه دریاچه چاد را نا 

امن کرده است حمایت می کند.

نیمچهگزارش

بیانیه جدید مهاجرتی ترامپ
رئیس جمهور آمریکا بیانیه ای را امضا کرد که طبق آن ورود مهاجرانی که پس از 
سی روز تحت پوشش بیمه سامت قرار نگیرند را به حالت تعلیق در می آورد.

 »دونالللد ترامللپ« رئیس جمهور آمریللکا اعامیه ای را امضا کللرد که طبق آن 
ورود مهاجرانی که پس از سللی روز تحت پوشللش بیمه سامت قرار نگیرند یا 
اینکه توان پرداخت هزینه های درمانی خود را نداشته باشند، به حالت تعلیق در 
می آورد. در این اعامیه که از سللوی کاخ سللفید صادر شده، آمده است که این امر 
هیچ تاثیری بر صاحیت افراد در وضعیت پناهندگی شللان نمی گذارد. این اقدام از سوم 
نوامبر )۱۲ آبان( اجرایی خواهد شد. ترامپ در این بیانیه گفت: »از آنجایی که سیستم 
خدمللات درمانی ما با چالش های ناشللی از مراقبت  های غیرقابل جبران دسللت و پنجه 
نللرم می  کند، ورود هزاران بیگانه که هیچ توانایی برای پرداخت هزینه های درمانی خود 

ندارند، این مشکل را برای آمریکا بدتر می کند.«

اتحادیه اروپا درخواست بریتانیا را رد کرد
اتحادیلله اروپا درخواسللت بریتانیا مبنی بللر برگزاری مذاکللرات در مورد طرح 

جانسون برای خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( را رد کرد.
کمیسیون اروپا گفته که پیشنهاد جدید جانسون هیچ اساسی را برای نهایی کردن 
یک توافق جداسازی ارائه نمی کند. اسکای نیوز به نقل از »ناتاشا برتود« سخنگوی 
کمیسللیون اتحادیه اروپا گفت که مذاکرات در مورد طرح جانسللون برای جایگزین 
کردن »ترتیبات پشتیبان« در پایان هفته انجام نخواهد شد. دیپلمات ها هشدار داده اند 
که انگلیس و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تاخیر برگزیت یا هرج و مرج در جریان اجرای 
آن، باید تا پایان هفته در مورد نحوه خروج بریتانیا از این اتحادیه تصمیم بگیرند. هشللدار 
دیپلمات های اروپایی در حالی مطرح می شود که موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ۹ آبان 
تعیین شده است. مقامات دیپلماتیک اروپایی با این حال تاکید کرده اند که اعام اینکه دو 

طرف تنها تا هفته آینده فرصت دارند، نوعی ضرب االجل به بریتانیا محسوب نمی شود.

تجاوزگری ترکیه به  شرق فرات 
رئیس جمهور ترکیه با هشدار به آمریکا مبنی بر اینکه زمان حرف زدن گذشته، 
تهدید کرد ارتش ترکیه به زودی در شللرق فرات عملیات چند جانبه ای را آغاز 

می کند.
»رجب طیب اردوغان« تهدید کرد که ارتش این کشللور به زودی عملیات زمینی 
و هوایی همزمانی را برای اسللتقرار صلح و ثبات در مناطق شرقی رودخانه فرات در 
سللوریه اجرا می کند. اردوغان خطاب به آمریکا گفت که زمان حرف زدن درباره طرح 
منطقه امن در شمال سوریه گذشته و ترکیه برای پاکسازی شرق فرات از عناصر تروریستی، 
خود دست به کار خواهد شد. به دنبال آنکه ترکیه اعام کرد در پی اجرای عملیات نظامی 
در شرق فرات در سوریه است، »نیرو های دموکراتیک سوریه« اعام کردند از خود در برابر 
هللر نوع حمله ای دفاع می کنند. این اقللدام در حالی صورت می گیرد که به دنبال حمات 

جنگنده های روسیه به شرق »ادلب« سوریه ۹ عنصر تکفیری کشته شدند.

علی تتماج 

حقوق بشللر، حق آزادی، حق زندگی، حق برخوردار شللدن 
از امکانللات زندگللی، آزادی دینی و اندیشلله، حق تحصیل و 
آب و نان، واژگانی اسللت که به کرات از سوی سازمان ملل و 
نهادهای مدعی حقوق بشر به کار برده می شود و حتی با این 
عنوان به پرونده سللازی علیه کشورها پرداخته می شود. نمود 
عینی این رفتللار را طی روزهای اخیر در قبال تحوالت عراق 
می توان مشللاهده کرد. اعتراض های خیابانی در حالی برخی 
از شللهرهای عراق را در برگرفته است که محافل رسانه ای و 
سیاسللی غربی از جمله بی بی سللی انگلیسللی و سی ان ان 

آمریکایللی، بخش عمده ای از اخبار و سللخنرانی های خود را 
به این تحوالت اختصاص داده و ژسللت بشللر دوستی گرفته 
و برآننللد تا خللود را حامی مردم معرفی و حتی با این ادعا به 
نسخه پیچی برای مردم این کشللور می پردازند. جالب توجه 
آنکه آنها حتی سللرنگونی نظللام حاکم بر این کشللور را نیز 

مطرح می سازند. 
 این نوع رفتارهای به اصطاح بشر دوستامه در حالی صورت 
می گیرد که مللروری بر تحوالت نظللام بین الملل نکات قابل 
توجهی را در دل خود دارد.  گزارشللگر ویژه سازمان ملل در 
میانمار در گزارشی جدید اعام کرد که میانمار برای بازگشت 
صدها هزار آواره روهینگیایی از بنگادش امن نیست چرا که 
وی همچنان گزارش هایی از شکنجه و کشتار مستمر اقلیت 

روهینگیایی را درایالت راخین دریافت می کند. 
از افغانسللتان نیز خبر می رسللد که در چهار سال گذشته سه 
هزار و ۵۰۰ کودک در افغانستان براثر جنگ، انفجار  و حمات 
هوایی کشته شللده اند که بر اساس گزارش سازمان ملل این 

تلفللات در کنار زنان و مللردان قربانی حمات آمریکا به دهها 
هزار نفر بالغ می شللود. در این میان در فاجعه ای دیگر وزارت 
بهداشت یمن در بیانیه ای گفت که محاصره همه  جانبه ائتاف 
سللعودی و ممانعت از ورود سللوخت، یمن را در آسللتانه یک 
فاجعه انسللانی قرار داده اسللت. در همین حللال گزارش های 
سازمان ملل نشان می دهد که میلیون ها کودک و زن به دلیل 
وبا و نبود آب سالم در آستانه مرگ قرار گرفته اند. حتی غذایی 
که از سوی سللازمان ملل به یمن ارسال شده، غذاهای فاسد 

شده بود که بر درد و رنج این مردم افزوده است. 
در فلسطین نیز درتنها بعد کوچکی از جنایات صهیونیست ها، 
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از شهادت یک فلسطینی 
و زخمللی شللدن ۵۴ نفر دیگر در تظاهللرات خبر داد. صدها 
اسللیر جنگی در زندان هللای رژیم صهیونیسللتی در بدترین 
شللرایط در اعتصاب غذا به سر می برند. در سوریه نیز به رغم 
هشدارهای سللازمان ملل آمریکا اجازه خروج آوارگان سوری 
از اردوگاه الرکبان را نمی دهد که جانشللان از سللوی داعش 

تهدید می شود.
شاید بگوییم این سکوت ها و رفتارها صرفا در قبال خاورمیانه 
اسللت اما نگاهی بلله درون اروپا نیز جای تامللل دارد. مردم 
فرانسلله برای ۴7 هفته اسللت که تظاهرات اعتراضی برگزار 
می کنند و هر هفته نیز سرکوب می شوند و غرب در برابر آن 
سللکوت کرده اسللت. نگاهی به این تحوالت و مقایسه آنها با 
آنچه در قبال عراق صورت می دهند به خوبی آشکار می سازد 
که ادعای بشر دوستی این مدعیان حقوق بشر ادعای واهی و 
صرفا رفتاری سیاسی است. رفتاری که ابهام در مردمی بودن 
تحوالت عراق را بیللش از پیش تقویت و نقش ائتاف غربی، 
عربی و عبری برای بی ثبات سللازی این کشللور و منطقه را 
آشکارتر می سازد. و این دوگانگی رفتاری دردی بدون درمان 
اسللت که تنها راه عاجش  چینش ساختاری جدید در نظام 
بین الملل است که اولین کارکرد آن می تواند محاکمه همین 
مدعیان دروغین حقوق بشللر باشللد که رفتارهایشللان ریشه 

طیف گسترده ای از بحران های امروز جهان است.

یادداشت

تجاوز و جناایت ائتاف آمریکایی – سعودی همچنان در یمن 
قربانی می گیرد چنانکه وزارت بهداشت یمن در بیانیه ای گفت 
کلله محاصره همه  جانبلله ائتاف سللعودی و ممانعت از ورود 

سوخت، یمن را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است.
 وزارت بهداشللت یمن اعام کرد که ائتاف سللعودی همچنان 
بلله محاصره دریایی، هوایی و زمینی یمللن ادامه می دهد و این 
اقدام در کنار بمباران  های هوایی، شرایط بهداشتی را وخیم کرده 
اسللت. در این بیانیه آمده اسللت که محاصره یمن ۵۴ ماه است 

که ادامه دارد و ائتاف سعودی همچنان مانع از ورود کشتی های 
حامل سللوخت به بندر الحدیده می شود. سوختی که نیاز مبرم 
بیمارستان ها و درمانگاهها برای تولید برق است. در همین حال 
نبود سللوخت موجب زمین  گیر شدن آمبوالنس ها و خوردهای 
شللخصی شده است.وزارت بهداشللت یمن منع ورود سوخت به 
یمللن را به مثابه حکم اعدام حداقل صدهللا هزار نفر از بیماران 
دانست و افزود: روند مبارزه با بیماری های واگیردار همچون وبا، 

ماالریللا، آنفوالنزا و تب ِدنگی که روزانلله دهها نفر به آنها مبتا 
می شوند نیاز مبرم به امکانات الزم در رأس آن سوخت دارد.

در ایللن بیانیه با درخواسللت کمک فللوری از جامعه جهانی و 
سازمان های بین المللی، از آنها خواسته شده است تا فورا ائتاف 
سللعودی را برای آزاد کردن کشللتی های حامل سوخت تحت 
فشللار بگذارد و از آن جایی که سللازمان ملل این کشللتی ها را 

بازرسی می کند دیگر بهانه ای برای توقیف آنها نمانده است.

در این میان سیاب هایی ناشی از بارندگی های شدید و توفان 
طللی هفت روز گذشللته در یمن بر زندگی بیللش از ۹۰ هزار 
نفر از مردم این کشللور تاثیر گذاشته است. استفان دوژاریک، 
سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با استناد 
به دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان گفت: مناطق 
مسللکونی، محل استقرار افراد آواره، مزارع و ذخایر آب آسیب 
دیده اسللت. همزمان با این مشللکات، جنگنده های متجاوز 

سعودی استان »صنعاء« یمن را مجددا بمباران کردند. 
در این میان وزیر نفت دولت نجات ملی یمن اعام کرد ریاض 
و مزدورانش در سللال گذشته بیش از ۱۸ میلیون بشکه نفت 

این کشور را به تاراج بردند و درآمد آن را به جیب زدند. 

دردهای بدون درمان 

گزارش جدید سازمان ملل در سایه سکوت مدعیان حقوق بشر نشان داد 

مسلمانان روهینگیایی همچنان تحت شکنجه و کشتار 

خشونت های بی سابقه در هنگ کنگ
بلله دنبال ادامه خشللونت ها در هنگ کنگ و به آتش کشللیده شللدن چند 
ایسللتگاه مترو، که فرماندار این منطقه آن را بی سللابقه و ترسللناک خوانده 

است، شبکه متروی این شهر از کار افتاد.
 »کللری الم« فرمانللدار منطقلله خودمختار هنگ کنگ درباره خشللونتهای 
گسترده شب گذشته از سوی معترضان هشدار داد و تاکید کرد که کشورش 
با خشللونتهای غیرمنتظره مواجه اسللت و نمی تواند بیش از این آن را تحمل 
کنللد.وی درباره آشللوبها گفت که همه مردم از این خشللونتها ترسللیده اند. 
خشونتها و اغتشاشات چند ساعت بعد از اعام ممنوعیت استفاده از »ماسک 
چهره« برای پوشللاندن صورت توسللط معترضان شروع شللد و بافاصله به 
خشللونت گرایید. کری الم فرماندار هنگ کنگ روز جمعه در یک نشسللت 
خبری اعام کرد که اسللتفاده از ماسک چهره برای پوشاندن چهره و مخفی 

کردن هویت افراد در اعتراضات ممنوع است. 
تعطیلی سیستم حمل و نقل هنگ کنگ که یکی از مراکز تجاری مهم جهان 
اسللت ضربه جبران ناپذیری به اقتصاد این کشللور خواهد زد. شرکت متروی 
MTR می گوید، شللبکه ریلی این شرکت که روزانه بیش از ۵ میلیون نفر را 
جابجا میکند احتماال فعا در حالت تعلیق باقی خواهد ماند. این درحالیست 
که اغلب فروشگاهها و مراکز خرید بزرگ نیز بسته است. متروی هنگ کنگ 
به دنبال به آتش کشیده شدن چندین ایستگاه مترو که به تعدادی واگن هم 
خسارت زده است و حداقل دو نفر را مجروح کرده است تعطیل شده است. 

استقبال از پومپئو با آتش زدن پرچم آمریکا 
همزمان با سللفر وزیر خارجه آمریکا به آتن، معترضان یونانی ضمن »قاتل « 
خوانللدن آمریکایی ها علیه این سللفر تظاهرات برپا کللرده و پرچم آمریکا را 

آتش زدند.
 یونانی هللا در اعتراض به سللفر »مایک پومپئو« وزیر خارجلله آمریکا به آتن 
شعارهای ضد آمریکایی سر دادند و نیروهای پلیس ضمن سرکوب معترضان، 
به آنها گاز اشللک آور شلللیک کردند. همزمان با سفر مایک پامپئو به پایتخت 
یونان برخی نقاط این شللهر شامل مناطق همجوار سفارت واشنگتن در آتن، 
بلله صحنه تظاهرات ضد آمریکایی مردم یونان تبدیل و پرچم آمریکا به آتش 
کشللیده شد. نیروهای پلیس یونان برای جلوگیری کردن از حضور معترضان 
یونانی در مقابل سللفارت واشنگتن با معترضان درگیر شده و از گاز اشک آور 
استفاده کردند.معترضان یونانی تظاهرات خود را در ابتدا از میدان »سینتاگما« 
واقع در پایتخت شروع و سپس تاش کردند به سمت سفارت آمریکا در یونان 
بروند اما با سرکوب نیروهای پلیس مواجه شدند. »پومپئو به خانه ات برگرد« 
و »آمریکایی هللا، قاتان مردم« از جمله پاکاردهایللی بوده که معترضان در 
تظاهرات خللود حمل می کردند.  در همین حال احزاب سیاسللی چپ گرا و 
تعداد زیادی از سللندیکاهای یونان  با انتشار بیانیه ای مشترک ، حضور وزیر 
امورخارجه آمریکا در کشورشان را  به منزله میهمان ناخوانده توصیف کرده و 
از مردم این کشور خواستند با حضور در تظاهراتی گسترده علیه سیاست های 

توسعه طلبانه آمریکا ، شعار پمپئو به آمریکا برگرد را سردهند.

۳ هزار کودک افغان قربانی تجاوز آمریکا
آمریکا در حالی همچنان بر ادامه حضور نظامی در افغانستان اصرار دارد که 
سللازمان ملل اعام کرد در چهار سللال گذشته سلله هزار و ۵۰۰ کودک در 

افغانستان براثر جنگ، انفجار  و حمات هوایی کشته شده اند
سازمان ملل متحد از افزایش ۸۲ درصدی تلفات کودکان افغان بر اثر جنگ 
در این کشللور خبر داد.براسللاس جدیدترین گزارش سازمان ملل متحد که 
رسانه های افغانستان آن را منتشر کردند ، شمار تلفات و مجروحان کودکان 
افغان براثر جنگ و انفجارهای چهار سللال گذشللته در مقایسه با چهار سال 
قبل آن ۸۲ درصد افزایش یافته است.در چهار سال گذشته سه هزار و ۵۰۰ 
کودک در افغانسللتان براثر جنگ ، انفجارها و حمات هوایی کشللته و بیش 
از ۹ هزار کودک دیگر زخمی شللده اند. شللمار تلفات و مجروحان کودکان 
افغان براثر حمات هوایی در این مدت بیش از هزار نفر اعام شللده اسللت.

همچنین در چهار سللال گذشللته یک سللوم کل تلفات غیرنظامیان افغان، 
کودک بوده اند.

گزارش سللازمان ملل از کشتار هزاران غیر نظامی در حمات آمریکا حکایت 
دارد. خبر دیگر از افغانسللتان آنکه دیدگاه ریاسللت جمهللوری و وزارت امور 
خارجه افغانسللتان درباره سفر هیات طالبان به اسام آباد و میزبانی پاکستان 
از این هیات متفاوت است »صبغت اهلل احمدی« سخنگوی وزارت امور خارجه 
افغانسللتان درباره سفر هیات طالبان به پاکسللتان گفت: وزارت امور خارجه 

افغانستان از تاش هر کشور در راستای صلح افغانستان استقبال می کند.

گزارش

سللکوت مدعیان حقوق بشر در حالی ادامه دارد که  گزارشگر 
ویژه سللازمان ملل در میانمار در گزارشللی جدید اعام کرد: 
میانمللار بللرای بازگشللت صدهللا هللزار آواره روهینگیایی از 
بنگادش امن نیسللت چرا که وی همچنللان گزارش هایی از 
شکنجه و کشتار مستمر اقلیت روهینگیایی را درایالت راخین 

دریافت می کند.
کشللورهای غربی برای حفظ منافعشان همچنان در برابر درد 
و رنج مسلللمانان روهینگیایی سکوت کرده و حاضر به اعمال 
فشار بر دولت میانمار برای پایان دادن به کشتار و آواره سازی 
مسلللمانان نیستند.  رسانه های آسیایی گزارش دادند: »یانگ 
هی لی » بللازرس و نماینده ویژه سللازمان ملل متحد جمعه 
شللب با ارائه گزارش جدیدی به این سازمان گفت که شرایط 
در میانمار همچنان بسیار مرگبار و وحشتناک است، بنابراین 
ایالت راخین مکان امنی برای بازگشللت آوارگان پناه یافته در 

بنگادش نیست.
بازرس مسللتقل سللازمان ملل در امور میانمار افزود: نایپیدائو 
هنوز نتوانسللته است »سیستم آزار و اذیت« علیه روهینگیایی 
هللا را در ایالت راخین از بین ببللرد، بنابراین آوارگان نباید از 
بنگادش به میانمار بازگردند.طبق این گزارش شرایط زندگی 
برای اقلیت مسلمان روهینگا در ایالت راخین همچنان مرگبار 
و بسیار وحشتناک باقی مانده است. اهالی روهینگیا نمی توانند 
دهکده های خود را برای کسب معاش ترک کنند و همه آنها 
به شللدت به دریافت کمک های انسللانی وابسللته هستند. اما 
دسترسللی اقلیت روهینگیا به این کمک ها به  حدی کاهش 

یافته که بقای آنها از این کمبودها تاثیر یافته است.
گزارشللگر ویژه سللازمان ملل که توسط شللورای حقوق بشر 
سللازمان ملل در ژنوبللرای تهیه و ارائه  گللزارش های ویژه از 
میانمار منصوب شللده اسللت، گفت: در حالی که این وضعیت 
همچنان ادامه دارد، باید تاکید کرد که بازگشت پناهندگان به 

میانمار امن و پایدار نخواهد بود. وی تاکید کرد اقدام نایپیدائو 
برای اینکه هللر پناهجویی که از بنگادش به میانمار بازگردد 
از یک کارت هویت ملی برخوردار خواد بود راه حل مناسب و 

جایگزینی برای حق شهروندی اقلیت روهینگیا نیست.
مسلللمانان روهینگیا در میانمار از جمله اقلیت هایی هسللتند 
که از حق شللهروندی در میانمار برخوردار نیسللتند و بودائی 
های افراطی از آنها به عنللوان مهاجران غیرقانونی بنگالی یاد 
می کنند.بیش از 7۵۰ هزار روهینگیایی با فرار از جنگ و قتل 

عللام ارتش و بودائیان افراطی درایالت رخین در سللال ۲۰۱7 
از میانماربلله بنگادش فرار کرده و اکنون در کمپ های مرزی 
این کشور ساکن هسللتند. سازمان ملل متحد در پی حمات 
نظامی مللاه اوت ۲۰۱7 علیه روهینگیللا و اخراج گروهی آنها 
به بنللگادش، نظامیان میانماری را عامل پاکسللازی قومی و 
نسل کشی مسلمانان روهینگیا معرفی کرد و ارتش این کشور 

را بدنام ترین ارتش جهان نامید.
بنللگادش و میانمار در ۲۵ مللاه نوامبر ۲۰۱7 )۴ آذر ۱۳۹۶( 

یک توافق نامه برای بازگشللت پناهجویللان روهینگیا به خانه 
هللای خود در راخیللن امضا کردنللد. اما این توافللق به دلیل 
فراهم نشللدن شرایط مناسب از سللوی دولت میانمار اجرایی 
نشللده است. این دو کشور توافق نامه دومی هم برای بازگشت 
آوارگان امضللا کردند که این توافللق نامه همچنان اعتبار اجرا 
پیدا نکرده اسللت. دولت آنگ سللان سللوچی به رغم گذشت 
۲ سللال از این قتللل عام همچنان این اتهامللات را رد کرده و 
اقدامات نظامیان را پاسللخ ارتش به حمله شورشیان آرکان در 

ایالت راخین دانسته است.
مسلللمانان روهینگیا خواهان آن هسللتند کلله میانمار به آنها 
حق شللهروندی، ایمنی برای زندگی دهللد  و همینطورزمین 
و خانه هایی را که  سللال ۲۰۱7 بلله اجبار رها کردند، به آنها 
بازگرداند. اما نایپیدائو با جمعیت اکثریت بودایی تاکنون از به 
رسمیت شناختن روهینگیایی ها به عنوان شهروند یا حتی به 
عنوان یکی از اقوام این کشورخودداری کرده و آنها را همچنان 
در وضعیت بدون تابعیت نگه داشللته است.گزارشگر لی تاکید 
کرد کلله وی همچنان گزارش هایی از ضرب و شللتم، قتل و 
سللوزاندن خانه ها و انبارهای برنج بلله عنوان مهمترین منبع 
غذایی روهینگیایی هللا را درایالت راخین میانمار دریافت می 
کند.دولت و ارتش میانمار مرتباً از نقض حقوق بشر انکار کرده 
اند. آنها می گویند عملیات نظامی در ایالت راخین میانمار در 
پاسللخ به حمات شورشللیان روهینگیا درحال انجام است اما 
لللی در گزارش خود تاکید کرده کلله درگیری دولت با ارتش 
آزاد آراکان یللا چریک های روهینگیایی کلله به دنبال آزادی 
روهینگیا هسللتند نیز بر زندگی روهینگیایی های باقی مانده 
در ایالت راخین به شللدت تاثیر گذاشته است. لی تاکید کرده 
که وی نگران آن اسللت که خانواده های روهینگیایی سللاکن 
راخین به دلیل عدم حمایت دولت حتی قادر به دریافت کمک 

های غذایی نیستند.

ائتالف سعودی- آمریکایی ابعاد دیگری از نسل کشی را اجرا می کنند 
یک فاجعه انسانی جدید در کمین یمن


